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“Vale lembrar que não há nada mais difícil de executar e 
perigoso de manejar (e de êxito mais duvidoso) do que a 
instituição de uma nova ordem de coisas. Quem toma tal 
iniciativa suscita a inimizade de todos os que são beneficiados 
pela ordem antiga, e é defendido tibiamente por todos os que 
seriam beneficiados pela nova ordem – falta de calor que se 
explica em parte pelo medo dos adversários, que têm as leis do 
seu lado, e em parte pela incredulidade dos homens. Estes, 
com efeito, não acreditam nas coisas novas até que as 
experimentam; portanto, os adversários, todas as vezes que 
podem atacá-las, o fazem com empenho, e os que as 
defendem defendem-nas tepidamente, de modo que a seu lado 
se tem pouca segurança.” (MAQUIAVEL) 

 
 
 



 

 

RESUMO 
 

 
O processo de mudança militar em curso no Exército, denominado Processo de 

Transformação do Exército, foi delineado e concebido com base em duas premissas 

capitais: a inevitabilidade da posição cada vez mais destacada do Brasil no cenário 

internacional, e a velocidade e dimensões dos processos de mudança pelos quais 

as instituições militares contemporâneas vêm passando. Baseado em tais premissas 

a instituição justifica seu Processo de Transformação, argumentando que a condição 

do Exército de integrante da expressão militar do Poder Nacional obriga a Força a 

adquirir condição compatível com o atual status do Estado brasileiro. A presente 

dissertação tem o propósito de analisar o Processo de Transformação do Exército, 

aprofundando-se em suas fontes e extensão. O estudo se iniciou com uma visita à 

literatura disponível sobre mudanças militares, que permitiu a construção de um 

modelo analítico, aplicado a exemplos de mudança militar que guardam relação com 

o Processo de Transformação objeto de estudo. Em seguida, a dissertação se 

aprofundou no processo de mudança militar do Exército, estudando seus 

antecedentes e aplicando o modelo analítico construído ao Processo propriamente 

dito. Complementando a pesquisa, foram abordados aspectos intervenientes ao 

processo não incluídos no modelo analítico. Foram estudados fatores considerados 

intervenientes ao processo de mudança, especificamente aspectos da cultura 

organizacional do Exército Brasileiro, e aspectos jurídico-legislativos afetos ao 

Processo de Transformação do Exército e à agenda de segurança e defesa do país. 

Por fim, a dissertação concluiu quanto ao enquadramento conceitual do processo de 

transformação do Exército, à luz da literatura sobre o tema, e do modelo institucional 

adotado pela Força. 

 

 

Palavras-chave: Processo de Transformação do Exército; mudança militar; cultura 

organizacional do Exército Brasileiro; segurança e defesa.  

 
 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The ongoing Brazilian Army’s military changing process, named “Processo de 

Transformação do Exército” (Brazilian Army’s Transformation Process), was 

designed and crafted based on two premises: the unavoidability of the brazilian 

growth on the international arena, and the dimensions and velocity of military 

changes going on through the contemporary militaries. Based on that, the Brazilian 

Army justifies its Transformation Process, arguing that as long as it stands among the 

military expression of the Brazilian National Power, it must acquire conditions to be 

up to the Brazilian actual international status. This master’s thesis has the scope to 

analyze the Brazilian Army’s Transformation Process, deepening on its sources and 

extension. The work began with an overview on the available literature about military 

change, allowing the construction of an analytical model, which was applied to 

military changes examples related to the Process on study. After that, the work 

deepened on the Brazilian Army’s Transformation Process, studying its background 

and applying the constructed analytical model to the Process itself. In order to 

complement the research, another issues related to the Process not included in the 

theoretical model were approached. Those issues included aspects of organizational 

culture related to the Brazilian Army, and legal aspects linked to the Brazilian Army’s 

Transformation Process, as well as the brazilian security & defense agenda. At last, 

the master’s thesis concluded about the Process’s conceptual frame, based on the 

literature about the subject, as well as the institutional model adopted by the Brazilian 

Army. 

  

 

Keywords: Brazilian Army’s Transformation Process; military change; Brazilian 

Army’s institutional culture; security & defense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 01 – Estrutura organizacional do Exército ...................................................... 32 

Figura 02 – tipos de mudança segundo Rynning (military doctrine and change) ...... 34 

Figura 03 – Diagrama da mudança militar segundo Covarrubias .............................. 35 

Figura 04 – Rearticulação do Ejército de Chile ......................................................... 56 

Figura 05 – Organograma do Exército do Chile ........................................................ 59 

Figura 06 – Organização do Ejército de Tierra .......................................................... 70 

Figura 07 – Processo de elaboração da estrutura de Força ..................................... 74 

Figura 09 – Organização territorial do EB ............................................................... 106 

Figura 10 – Planejamento e execução da FT 90-2000 ............................................ 108 

Figura 11 – Articulação da F Ter em 1995 .............................................................. 111 

Figura 12 – Planos de Articulação e Equipamento da Estratégia Braço Forte ........ 116 

Figura 13 -  Novas capacidades do Exército Brasileiro, segundo o PROFORÇA ... 127 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 01 – Tipos de mudança militar ...................................................................... 36 

Tabela 02 – Quadro de mudanças ............................................................................ 50 

Tabela 03 – Aspectos a considerar para seleção de modelo de desenvolvimento . 140 

Tabela 04 – Definições de estratégia da presença ................................................. 157 

Tabela 05 – Principais dispositivos legais relacionados à defesa ........................... 160 

Tabela 06 - Análise dos vetores de transformação envolvidos ............................... 167 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

A Cos Artilharia de costa 
AAAe Artilharia antiaérea 
ACE Alto Comando do Exército 
AD Artilharia divisionária 
AEGP Assessoria Especial de Gestão de Projetos 
Aet Aeroterrestre 
AMAN Academia Militar das Agulhas Negras 
Amv Aeromóvel 
Aviação Av 
B Log Batalhão Logístico 
B Rcp Batalhão de recompletamento 
Bda Brigada 
BDT Batalhão de Defesa Territorial 
BFEsp Batalhão de Forças Especiais 
BIB Batalhão de Infantaria blindado 
BIS Batalhão de Infantaria de selva 
BMR Blindado Mediano de Ruedas 
C Bld Cavalaria blindada 
C Ex Corpo de Exército 
C Mec Cavalaria mecanizada 
C Mil A Comando Militar de Área 
C&T Ciência e tecnologia 
CC Carro de combate 
CD&E Concept development and experimentation 
CETME Centro de Estudios Técnicos de Materials Especiales 
CF Constituição Federal 
CFST Curso de formação de sargentos temporários 
CGTAD Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
Ch Chefe; chefia 
Cia Fuz Companhia de fuzileiros 
CMA Comando Militar da Amazônia 
Cmdo Comando 
CML Comando Militar do Leste 
CMN Comando Militar do Norte 
CMSE Comando Militar do Sudeste 
Cmt EB Comandante do Exército 
CONSEF Conselho Superior de Economia e Finanças 
COTer Comando de Operações Terrestres 
CPLP Comunidade de países de língua portuguesa 
CPOR Centro de preparação de oficiais da reserva 
CSM Circunscrição de Serviço Militar 
DB Divisão blindada 
DC Divisão de Cavalaria 
DE Divisão de Exército 
Def Ciber Defesa cibernética 
DI Divisão de Infantaria 
DOTMLPF Doctrine, organization, training, material, leadership, personal 



 

 

and facilities 
EB Exército Brasileiro 
EBF Estratégia Braço Forte 
ECEME Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
EETer Estruturas estratégicas terrestres 
ELO Elemento de ligação e observação 
EME Estado-Maior do Exército 
END Estratégia Nacional de Defesa 
Es Escola 
ESG Escola Superior de Guerra 
Esqd Esquadrão 
Estrt Estratégico 
EUA Estados Unidos da América 
Ex Exército 
Ex Cmp Exército de Campanha 
F Cob Força de cobertura 
F Ter Força Terrestre 
F Vig Força de vigilância 
FA Forças Armadas 
FAB Força Aérea Brasileira 
FAE Força de atuação estratégica 
FAIBRÁS Força Armada Interamericana 
FAR Força de ação rápida 
FEA/USP Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo 
FEB Força Expedicionária Brasileira 
FEGe Força de emprego geral 
FFron Força de fronteira 
FGV Fundação Getúlio Vargas 
FIPECAFI Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras 
FT 2000 Força Terrestre 2000 
FT 90 Força Terrestre 1990 
GLO Garantia da lei e da ordem 
Gpt E Grupamento de Engenharia 
GU Grande unidade 
HE Hipótese de emprego 
Hlcp Helicóptero 
ID Infantaria divisionária 
INMD Indústria nacional de material de defesa 
JEMAD Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
JEME Jefe de Estado Mayor de Ejército de Tierra 
LBDN Livro Branco de Defesa Nacional 
Leve L 
MD Ministério da Defesa 
MEM Material de emprego militar 
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti 
Mth Montanha 
Mtz Motorizado 
NBQ Nuclear, biológico y químico 



 

 

NCR Neoclassical realism 
NE Noticiário do Exército 
NPOR Núcleo de preparação de oficiais da reserva 
OBE Organização básica do Exército 
ODG Órgão de Direção Geral 
ODS Órgão de Direção Setorial 
OEA Organização dos Estados Americanos 
OM Organização militar 
ONU Organização das Nações Unidas 
Op Psico Operações psicológicas 
OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte 
PAEG Programa de Ação Econômica do Governo 
PDN Política de Defesa Nacional 
PEE Projetos estratégicos do Exército 
PEG Programa de Excelência Gerencial 
PMMM Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes 
PND Política Nacional de Defesa 
Pqdt Paraquedista 
PROCAM Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares 
PROFORÇA Projeto de Força do Exército 
PzKpfw Panzerkampfwagen 
QBNR Químico, biológico, nuclear e radioativo 
QCP Quadro de cargos previstos 
QDM Quadro de dotação de material 
QDMP Quadro de dotação de material previsto 
QM Qualificação militar 
RAM Revolução em assuntos militares 
RCC Regimento de carros de combate 
RCMec Regimento de Cavalaria mecanizado 
RD Real decreto 
ReCOp Recuperação da capacidade operacional 
RI Relações Internacionais 
RM Região Militar 
SCh Subchefia; subchefe 
SIDOMT Sistema de doutrina militar terrestre 
SIPLEx Sistema de Planejamento do Exército 
SISFRON Sistema integrado de monitoramento de fronteiras 
SIVAM Sistema de Vigilância da Amazônia 
Sl Selva  
SU Subunidade 
TG Tiro de Guerra 
TI Tecnologia da informação 
U Unidade 
UME Unidad Militar de Emergencias 
URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Usam United States Army 
UTRAFAS Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas 
VBC Fuz Viatura blindada de combate para fuzileiro 
VT Vetor de transformação 
VTNE Viatura de transporte não especializada 



 

 

SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO E NOTAS METODOLÓGICAS ..................................................... 18 

2 MUDANÇA MILITAR: EXTENSÃO, FONTES E EXEMPLOS ............................... 25 

2.1 DEFINIÇÕES ...................................................................................................... 25 

2.1.1 Segurança e defesa ........................................................................................ 25 

2.1.2 Política e estratégia ........................................................................................ 28 

2.1.3 Doutrina militar ............................................................................................... 30 

2.1.4 Exército e Força Terrestre ............................................................................. 31 

2.2 MUDANÇA MILITAR: EXTENSÃO ...................................................................... 33 

2.2.1 Definição ......................................................................................................... 33 

2.2.2 Mudanças de primeira e segunda ordem (modelo de Rynning) ................ 34 

2.2.3 Adaptação, modernização e transformação (modelo de Covarrubias) ..... 35 

2.2.4 Confrontação entre modelos de Rynning e Covarrubias ........................... 35 

2.3 MUDANÇA MILITAR: FONTES ........................................................................... 37 

2.3.1 Normas culturais ............................................................................................ 38 

2.3.2 Política e estratégia ........................................................................................ 40 

2.3.3 Inovação tecnológica ..................................................................................... 41 

2.3.4 Isomorfismo institucional .............................................................................. 44 

2.4 MUDANÇA MILITAR: EXEMPLOS ..................................................................... 48 

2.4.1 Chile................................................................................................................. 50 

2.4.1.1 Mudanças ocorridas ...................................................................................... 50 

2.4.1.2 Legislação pertinente .................................................................................... 60 

2.4.1.3 Tipo de doutrina adotado ............................................................................... 61 

2.4.1.4 Tipo de mudança ........................................................................................... 62 

2.4.1.5 Origens das mudanças .................................................................................. 63 

2.4.2 Espanha .......................................................................................................... 64 

2.4.2.1 Mudanças ocorridas ...................................................................................... 64 

2.4.2.2 Legislação pertinente .................................................................................... 75 

2.4.2.3 Tipo de doutrina adotado ............................................................................... 76 

2.4.2.4 Tipo de mudança ........................................................................................... 76 

2.4.2.5 Origens das mudanças .................................................................................. 77 

3. O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO .................................... 79 

3.1 ANTECEDENTES ............................................................................................... 79 



 

 

3.1.1 O Plano Diretor de 1970 ................................................................................. 81 

3.1.1.1 I Parte - INTRODUÇÃO ................................................................................. 83 

3.1.1.2 II Parte – CONCEPÇÃO DO PLANO ............................................................ 83 

3.1.1.3 III Parte – ESTRUTURA DAS FORÇAS TERRESTRES ............................... 90 

3.1.1.4 IV Parte – ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS FT ................................ 92 

3.1.1.5 V Parte .......................................................................................................... 93 

3.1.1.6 VI Parte – RESUMO CRONOLÓGICO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À 

REORGANIZAÇÃO DO EXÉRCITO ...................................................................... 94 

3.1.1.7 VII Parte ........................................................................................................ 94 

3.1.1.8 Resumo do Plano Diretor de 1970 ................................................................ 95 

3.1.2 A organização do SIPLEx .............................................................................. 99 

3.1.3 A FT 90 e a FT2000 ....................................................................................... 103 

3.1.3.1 A FT 90 ........................................................................................................ 103 

3.1.3.2 A FT 2000 .................................................................................................... 109 

3.1.3.3 Resumo da FT 90/2000 ............................................................................... 112 

3.2 DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

DO EXÉRCITO .................................................................................................... 115 

3.2.1 A EBF ............................................................................................................. 115 

3.2.2 O Manual de Transformação do Exército ................................................... 118 

3.2.2.1 Introdução ................................................................................................... 119 

3.2.2.2 Capítulo I ..................................................................................................... 119 

3.2.2.3 Capítulo II .................................................................................................... 121 

3.2.2.5 Conclusão ................................................................................................... 122 

3.2.3 O PROFORÇA ............................................................................................... 123 

3.2.3.4 Capítulo III ................................................................................................... 121 

3.3 FATORES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO 

EXÉRCITO .......................................................................................................... 128 

3.3.1 Aspectos decisórios .................................................................................... 128 

3.3.2 O Exército Brasileiro e sua cultura organizacional: um diagnóstico ...... 135 

3.3.2.1. Sumário executivo e introdução ................................................................. 137 

3.3.2.2 Diagnóstico a partir das entrevistas realizadas ........................................... 137 

3.3.2.3 Proposições preliminares aos diagnósticos ................................................. 147 

3.3.2.4 Síntese das ideias apresentadas no Relatório ............................................ 151 

3.3.3 O salvacionismo do Exército Brasileiro ..................................................... 153 



 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS ....................................................................... 158 

3.4.1 Princípios constitucionais ........................................................................... 158 

3.4.2 Legislação afeta à segurança e à defesa ................................................... 159 

4. ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO ............... 162 

4.1 MUDANÇAS OCORRIDAS ............................................................................... 162 

4.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE ............................................................................ 162 

4.3 TIPO DE DOUTRINA ADOTADO ...................................................................... 162 

4.4 TIPO DE MUDANÇA ......................................................................................... 163 

4.5 ORIGENS DAS MUDANÇAS ............................................................................ 163 

4.5.1 Normas culturais .......................................................................................... 164 

4.5.2 Política e estratégia ...................................................................................... 165 

4.5.3 Inovação tecnológica ................................................................................... 165 

4.5.4 Isomorfismo institucional ............................................................................ 167 

4.6 CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS ....................................................................... 168 

4.6.1 Política externa ............................................................................................. 168 

4.6.2 O SISFRON .................................................................................................... 169 

5. CONCLUSÃO ..................................................................................................... 171 

5.1 FATORES DETERMINANTES PARA OS RESULTADOS OBTIDOS ............... 171 

5.1.1 Gestão de processos e projetos ................................................................. 171 

5.1.2 Ausência de um claro alinhamento entre diretriz política e mudança 

militar .................................................................................................................. 172 

5.1.3 Tecnicismo .................................................................................................... 174 

5.1.4 Projeções de Força “para o futuro” ............................................................ 175 

5.1.5 Restrições orçamentárias ............................................................................ 176 

5.1.6 Manutenção de efetivos e unidades ativas ................................................ 177 

5.1.7 Serviço militar obrigatório ........................................................................... 178 

5.1.8 Busca recorrente por presença nacional e capacidade expedicionária .. 179 

5.1.9 Salvacionismo .............................................................................................. 180 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 181 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 183 



18 
 

1 INTRODUÇÃO E NOTAS METODOLÓGICAS 

 
“Organizam-se planos de reforma, arquitetam-se projetos os 
mais variados; mas, passado o momento esmorece o ânimo, 
aparece o que chamamos prudência e moderação, surgem os 
doutrinários humanistas, discute-se a paz universal, o 
barbarismo do regime militar, arruinador das forças vivas da 
nação, nada se faz; permanece tudo como estava (...). O 
Exército se está nas condições em que se acha, não é porque 
ignoremos as suas necessidades (...) mas unicamente pela 
falta de firmeza, resolução e coragem da nossa parte para 
realizar aquilo que recomendamos e confessamos ser 
indispensável” (FRANCISCO DE PAULA ARGOLO) 

 
No ano de 1991, quando as obras de duplicação da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) haviam sido recém-concluídas, uma medida das dimensões 

da ampliação da AMAN era o apelido do novo pátio de formaturas Marechal José 

Pessoa. Em uma jocosa menção comparativa ao pátio anterior, Pátio Marechal 

Mascarenhas de Moraes (PMMM), o sagaz humor dos cadetes batizou o Pátio 

Marechal José Pessoa1 de P5M (pátio “muito maior que o marechal Mascarenhas de 

Morais”). 

A sensação de grandeza experimentada pela Força não se refletia apenas 

em sua Academia Militar. Outros projetos igualmente importantes se encontravam 

em curso. A Aviação do Exército saíra do campo das ideias, e se tornara uma 

realidade; o audacioso Projeto Calha Norte vislumbrava a ocupação da região 

amazônica, induzindo uma intensa vivificação das fronteiras setentrionais do país; 

no campo da produção industrial bélica nacional, as empresas nacionais Engesa e 

Bernardini ensaiavam a produção de carros de combate modernos e competitivos, 

sendo o emblemático Osório um produto no estado da arte à época; no cenário 

internacional, a Força participava com efetivos de missões de paz no continente 

africano, ocorrida em países de língua portuguesa. Aparentemente, o Exército 

Brasileiro se encaminhava a passos largos para constar entre as Forças Terrestres 

mais avançadas do mundo. 

Após alguns anos, o ímpeto da mudança almejada arrefeceu, e a “Força 

Terrestre do futuro” voltou a ser uma acalentada promessa futura, chegando ao 

cúmulo de, no ano de 2002, adoção de medidas drásticas, como antecipação da 

baixa do efetivo de conscritos incorporados naquele ano. 

                                                 
1
 Atualmente, o Pátio Marechal José Pessoa é o Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes, e o “P3M” 

voltou a ter sua denominação original, “Pátio Tenente Moura”. 
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O que ocorreu? 

No contexto da difundida elaboração da nova Estratégia Nacional de Defesa, 

o Exército difundiu seu “Processo de Transformação do Exército”, e uma incômoda 

semelhança se destacou: projetos estruturantes ambiciosos, metas arrojadas, 

“rompimento” com o passado, estabelecimento da “Força Terrestre do futuro”... 

ocorreria o salto qualitativo nessa ocasião, ou novamente o “futuro teria que 

esperar”? 

A presente dissertação foi motivada pelo interesse no assunto, que objetivou 

inicialmente estudar a mudança pretendida pelo Processo de Transformação do 

Exército, e sua recepção à luz do ordenamento jurídico brasileiro. O estudo inicial 

propiciou a ampliação de horizontes, por meio do contato com estudos sobre 

mudança militar, influência de fatores como liderança política, normas culturais, 

entre outros, ocasionando mudanças no enfoque do estudo já em curso. O maior 

questionamento deixou de ser se a mudança iria ou não além do que é legal, mas se 

haveria mudança na extensão pretendida. 

Durante a elaboração da dissertação, foram identificadas tentativas de 

mudança anteriores, com graus maiores e menores de sucesso, mas todas com um 

ponto em comum: a “FT do futuro” não foi atingida. Por quê? O que impedia o EB de 

“romper com o passado” e “chegar ao futuro”? 

Segundo a mitologia grega, Sísifo fora condenado pelos deuses a empurrar 

montanha acima uma pesada pedra, que voltava a rolar todos os dias ladeira abaixo, 

obrigando-o a um trabalho inútil e sem esperança, descrita por Albert Camus em seu 

ensaio filosófico O mito de Sísifo como símbolo da mais terrível punição, por ser um 

trabalho inútil e sem esperança. 

A recorrência das tentativas de mudança militar do Exército evidencia um 

trabalho de Sísifo? Será o Processo de Transformação o encontro definitivo da 

Força com o futuro, ou seria o referido Processo mais uma tentativa de rolar a pedra 

de Sísifo ladeira acima? O objetivo da presente dissertação é responder a esses 

questionamentos. 

O tema da presente dissertação é o processo de mudança militar em curso no 

Exército Brasileiro, iniciado no ano de 2010, e denominado Processo de 

Transformação do Exército. 

O atual governo brasileiro vem divulgando medidas adotadas no intuito de 

estruturar e implementar uma nova política de defesa, por meio de documentos e 
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legislações voltadas para o assunto, dando continuidade à iniciativa do governo 

anterior de elaboração da Estratégia Nacional de Defesa (END), documento 

elaborado pelos Ministérios da Defesa (MD) e pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE), no ano de 2008.  

No contexto da formulação da nova política, foram elaborados o Livro 

Branco de Defesa Nacional (LBDN), a Política Nacional de Defesa (PND) como 

proposta de reformulação da Política de Defesa Nacional (PDN), e a revisão da 

END. 

No âmbito do Exército Brasileiro (EB), a mudança pretendida na política de 

defesa foi consubstanciada por meio da Estratégia Braço Forte (EBF), do Manual de 

Transformação do Exército2, e de um Projeto de Força batizado PROFORÇA 

(BRASIL, 2012). 

É relevante mencionar que o fenômeno de mudanças no campo militar vem 

ocorrendo em larga incidência desde o início do século corrente, com distintos graus 

de amplitude e em países e instituições militares das mais variadas realidades 

políticas, estratégicas e culturais (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.3). Nesse aspecto, 

o PROFORÇA planejado e almejado pelo EB não se trata de uma ocorrência 

dissonante da tendência mundial, mas antes, pode-se afirmar que o Exército está 

em acordo com a tendência vigente na maioria de suas instituições congêneres. 

À luz do enfoque exposto acima, estruturou-se a presente dissertação para 

responder aos seguintes questionamentos (problemas): quais são as fontes de 

mudança do Processo de Transformação do Exército? Existem fatores 

intervenientes no referido Processo? Caso afirmativo, quais são os mesmos, e qual 

a relevância de cada um dos mesmos para o Processo? Qual é a natureza da 

transformação planejada e almejada pelo Exército Brasileiro? 

A presente dissertação tem o escopo de analisar o Processo de 

Transformação do Exército à luz das teorias existentes de estudos de segurança e 

defesa, destacando as fontes de mudança e os fatores que influenciaram a mesma, 

concluindo sobre a natureza da mudança almejada. 

Orientado por essa definição, a presente dissertação tem como ponto de 

partida a adoção e delimitação de um conceito de mudança militar, tomando por 

base obras e estudos de segurança e defesa sobre o assunto, exemplificando com 

                                                 
2
 Optou-se pela grafia com iniciais maiúsculas (Processo de Transformação) para fins de identificação 

do processo de transformação como um todo, alvo de estudo da presente dissertação. 
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alguns dos processos de mudança ocorridos ou em curso em países que 

influenciaram o Processo de Transformação brasileiro. 

Em seguida, analisa em profundidade o Projeto de Transformação do 

Exército, à luz do quadro teórico adotado, concluindo sobre a natureza da mudança 

pretendida, confirmando ou refutando a coerência entre o almejado pelo Exército 

Brasileiro e o que está sendo executado. 

Em face do apresentado, a hipótese apresentada é a seguinte: “O Processo 

de Transformação planejado pelo Exército Brasileiro não apresenta na 

plenitude a profundidade, características e elementos de uma mudança no 

grau pretendido (transformação), com base na linha teórica adotada pelo 

próprio Manual de Transformação”. 

O estudo em tela está direcionado ao Processo de Transformação do 

Exército, abrangendo sumariamente seus antecedentes remotos (mudança militar da 

década de 1970 e projeto de transformação planejado no período 1986-1995 – “FT 

90” e “FT 2000”) e focando no Projeto propriamente dito. 

Para fins de delimitação, considerou-se como objeto de estudo o Processo 

de Transformação e seus principais documentos estruturantes: a Estratégia Braço 

Forte, o Manual de Transformação do Exército, e o Projeto de Força – PROFORÇA.  

O período temporal considerado é da elaboração da Estratégia Braço Forte 

(2009) até o fim do mês de outubro de 2013. 

Para caracterizar a relevância do estudo, será primeiramente enfocado o 

ineditismo do mesmo, em razão da própria contemporaneidade do Projeto de 

Transformação do Exército, nomeadamente em 2008 para a END, 2009 para a 

Estratégia Braço Forte e Manual de Transformação do Exército, e 2012 para o 

Projeto propriamente dito. 

É digna de destaque a relevância do tema para o Exército Brasileiro, 

conforme a percepção da própria instituição, descrita pelo Processo de 

Transformação do Exército no item “Por que transformar o Exército” (BRASIL, 2010, 

p.17-21). 

Caso a hipótese aventada no estudo se confirme, a contribuição do mesmo 

será apontar para os aspectos que necessitam de retificação de direcionamento, 

planejamento e direcionamento das ações, consolidando informações para os 

órgãos de assessoria e decisão dos altos níveis estratégicos (Exército) e políticos 
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(Ministério da Defesa e Presidência da República), e fornecendo aos mesmos 

embasamentos para as ações retificadoras julgadas pertinentes. 

Se, ao contrário, verificar-se na conclusão do estudo que a hipótese 

aventada não é verdadeira, i.e., o Projeto de Transformação do Exército é coerente 

com a natureza da mudança pretendida pela instituição, ainda assim a presente 

dissertação terá contribuído para atestar a solidez e pertinência do Processo em 

tela.  

A metodologia adotada no trabalho de dissertação em tela seguiu os passos 

descritos abaixo. 

Primeiramente, foi feita uma pesquisa documental e bibliográfica, enfocando 

os documentos, legislação e outras publicações relacionadas ao Processo de 

Transformação do Exército (pesquisa documental), assim como a consulta às 

principais obras referentes a processos de mudança militar, revolução em assuntos 

militares, e outros assuntos afetos (pesquisa bibliográfica), com base na literatura 

revisada, foi elaborado um modelo analítico de mudanças militares, com base nas 

principais obras estruturantes. 

O passo seguinte foi a seleção de casos de mudança militar, tendo a 

escolha recaído sobre casos com ligações relevantes com o Processo de 

Transformação do Exército, objeto principal de estudo da presente dissertação. 

Foram selecionados os casos de mudança militar ocorridos nos Exércitos do Chile e 

da Espanha, porque os mesmos foram utilizados como referências no Processo de 

Transformação do Exército; e também dois processos de mudança militar ocorridos 

no Exército Brasileiro em períodos anteriores ao delimitado na presente dissertação, 

à guisa de referenciação (de onde partiu o atual Processo), bem como de 

delimitação dos antecedentes da atual situação. 

 Selecionados e estudados os casos mencionados acima, os mesmos foram 

analisados à luz do modelo construído. 

Na etapa seguinte, foi complementada a pesquisa documental inicialmente 

realizada, por ter sido verificada a ausência de informações relevantes para a 

elaboração da dissertação. A pesquisa também foi complementada por uma 

reduzida pesquisa de campo, com conversas informais com diversos militares que 

trabalharam direta ou indiretamente no Processo de Transformação, e duas 

entrevistas semi-estruturadas. Uma das entrevistas foi realizada com um oficial 

general do Exército Brasileiro que teve papel preponderante no início do Processo. A 
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outra foi com um oficial superior do Ejército de Chile, exercendo a função de oficial 

instrutor de nação amiga na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e que 

realizou pesquisa acadêmica sobre o processo de mudança militar ocorrido no 

Exército chileno. 

De posse das informações obtidas nas pesquisas complementares de 

campo e documental, foi procedida a análise do Processo de Transformação do 

Exército, à luz do modelo analítico já montado, e foram incluídos outros fatores, não 

constantes do modelo analítico referido, porém julgados relevantes para o fim da 

dissertação. 

A primeira limitação do trabalho em tela é seu objeto de estudo. O Processo 

de Transformação do Exército é um processo que se encontra em execução, com 

diversas evoluções, supressões e acréscimos, tornando muito difícil o acesso pleno 

a todo seu conteúdo, bem como o estabelecimento de uma visão global e acabada 

do mesmo. O motivo da delimitação temporal recair sobre o mês de outubro de 2013 

foi porque parcela dos documentos estudados se encontrava em elaboração, 

aguardando publicação, ou sujeitos a revisão durante expressiva parcela de tempo 

da elaboração da dissertação. 

Outra limitação observada foi a sensibilidade do assunto, que tornou 

necessária a adoção de classificação sigilosa de alguns dos documentos afetos ao 

objeto de estudo. Cite-se como exemplo os livros do Sistema de Planejamento do 

Exército, que contêm as diretrizes de implantação dos passos do Processo de 

Transformação do Exército. 

Intimamente relacionado à classificação sigilosa de parte dos documentos 

utilizados, outra limitação da pesquisa foi o acesso aos documentos. Mesmo por 

ocasião da pesquisa documental realizada no Quartel General do Exército em 

Brasília-DF, o acesso a documentos foi dificultado por sua descentralização (por 

terem sido elaborados em períodos distintos, e por órgãos distintos), pelas medidas 

de contrainteligência vigorantes nos diversos órgãos visitados, e mesmo por 

desconhecimento de alguns militares sobre documentos mais antigos, 

particularmente os das décadas de 1980 e 1970. 

Por fim, a última limitação identificada no presente trabalho de pesquisa foi a 

exiguidade de trabalho de campo, explicada pelos seguintes motivos: dispersão dos 

militares identificados como envolvidos no Processo em funções relevantes; 

especificidade do objeto de estudo, que direcionou a maior parte do esforço 
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investigativo para fontes documentais e bibliográficas; e política de pessoal da 

instituição que privilegia a rotatividade de pessoal, tornando mais restrito o universo 

de pesquisa disponível. 
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2 MUDANÇA MILITAR: EXTENSÃO, FONTES E EXEMPLOS 
 
“All strategizing occurs under duress, e.g., in the context of the 
burden of defeat, permanently perceived threats, or simply the 
eternal scarcity of resources needed to materialize a vision of 
future war. Reality always constrains strategists’ vision and 
nations’ capabilities. 
Commanders recognize that the actual clash of arms takes 
belligerents, as chessplayers say, “out of the books” into  terra 
incognita or the fog of war. Since no plan survives actual 
combat, and the art of forecasting is imperfect, efforts to predict 
with certainty the future of today’s revolution in military affairs 
(RMA) must inevitably fail. Any view of the RMA will necessarily 
be only a partial one. Indeed, de-spite the acceptance of the 
reality of the RMA, there is still a great deal of argument about 
its nature, extent, implications, and utility for all kinds of armed 
conflict”. (STEPHEN J. BLANK) 

 
2.1 DEFINIÇÕES 

A utilização de determinados termos em estudos de segurança e defesa 

pode levar a falhas e confusões devido à divergência de interpretação e 

conceituação dos mesmos sob o enfoque político. A fim de minimizar tais equívocos, 

serão arrolados alguns dos conceitos utilizados na presente dissertação.  

 

2.1.1 Segurança e defesa 

O termo segurança detém um abrangente rol de significados no campo das 

Ciências Política e de Relações Internacionais (RI), sendo que tais acepções 

sofreram variações ao longo do tempo, acompanhando as evoluções da ciência 

mencionada. 

Hobbes enunciou diversas vezes a segurança – e, mais frequentemente, sua 

ausência no estado de lei natural – como condição necessária à obtenção e 

preservação das benesses do fruto do labor honesto de um homem, ressalvados os 

que possam causar perigo ou inconveniente para o Estado (HOBBES, 2002, p.142). 

Comparando o Estado – o Leviatã – a um imenso organismo (ibid, p.7), a segurança 

seria a capacidade de fruição de suas riquezas e capacidades, em face dos demais 

Estados, sendo portanto a segurança um fim do Estado (ibid). 

Em consonância com a abordagem finalística de segurança, Morgenthau 

arrolou tal conceito como um dos fins últimos dos povos e de seus representantes 

(MORGENTHAU, 2003, p.43). Embora não defina segurança de forma taxativa, 

Morgenthau também faz menção à ausência de segurança – percebida em face da 

possibilidade de agressão externa – como o fator que leva os Estados a se armarem 
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e constituírem Forças Armadas (FA) (ibid, p.783), reforçando a concepção de 

Hobbes e estabelecendo uma relação entre segurança, percepção de ameaças e 

garantia do Estado, entendendo-se garantia por um prisma westphaliano de 

inviolabilidade da soberania. 

A associação entre segurança e soberania é aceita por distintas correntes de 

pensamento das RI. Exemplificando, tanto a corrente realista, que tem Hans 

Morgenthau – já mencionado – como um dos expoentes do realismo neoclássico 

(CASTRO, 2012, p.323-326), quanto outras correntes, como da chamada Escola de 

Copenhagen, capitaneada por Barry Buzan e Ole Waever (TANNO, 2003, 47-80), 

admitem a estreita relação entre a soberania dos Estados e sua segurança (BUZAN 

e WÆVER, 2009, p.255). Para o trabalho em tela, as vertentes interpretativas 

acerca da amplitude da segurança (PARIS, 2001, p.87-91) não serão abordadas, por 

se tratarem de tema extenso e fora do objetivo estabelecido. 

A partir da relação entre segurança e soberania, é possível questionar a 

nomenclatura comumente utilizada para Forças Armadas e órgãos ministeriais 

afetos à soberania. Por que diversos países – inclusive o Brasil – adotam nomes 

como “Forças de Defesa”, ou “Ministério da Defesa”, e não “Forças de Segurança”? 

Em outros termos, o que distingue segurança de defesa? 

Segundo Vergottini (VERGOTTINI, in. BOBBIO, 1998, p.312), a ideia de 

defesa de um ordenamento político é comumente confundida com seu estamento 

militar, sendo associada, lato sensu, à demanda de conservação das instituições, 

inclusive contra eventuais subversões das próprias instituições e elementos 

constitutivos do Estado – povo, poder organizado e soberano. Vergottini (ibid) traça 

a definição de segurança como “... a situação de estabilidade do sistema 

institucional e de desenvolvimento ordenado da coletividade nacional no quadro dos 

princípios constitucionais, originariamente englobados num ordenamento”, 

acrescendo à definição que a segurança, “... enquanto síntese de conservação e de 

desenvolvimento, conforme os princípios constitucionais, é o máximo valor jurídico 

tutelado”. Para Vergottini, o conceito de defesa é estritamente instrumental em 

relação à segurança, e abrange as organizações e funções destinadas à garantia 

dos valores essenciais incorporados pelo conceito de segurança (ibid). Em outros 

termos, a defesa encampa todas as ações e instituições – instrumento – constituídas 

para assegurar e manter a segurança – essa sim, um fim do Estado. 
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Tendo em vista que a presente dissertação versa sobre o Exército Brasileiro, 

faz-se forçoso verificar se as definições de segurança e defesa mencionadas acima 

são as adotadas pelo Estado brasileiro. 

O Manual Básico da Escola Superior de Guerra (ESG), volume 1 (BRASIL, 

ESG, 2009, p. 64-65) se harmoniza parcialmente com as definições anteriormente 

expostas: 

Segurança é uma necessidade, uma aspiração e um direito 
inalienável do ser humano. 
O entendimento do que seja Segurança permite discernir, 
sempre, uma noção de garantia, proteção ou tranquilidade em 
face de obstáculos e ameaças, ações contrárias à pessoa, às 
instituições ou aos bens essenciais, existentes ou pretendidos. 
(...) 
Assim, o conceito de Segurança, em sentido amplo, 
abrange a garantia contra todas as formas de ameaça em 
relação ao indivíduo ou aos grupos sociais, podendo assumir 
diferentes matizes. 
Segurança é a sensação de garantia necessária e 
indispensável a uma sociedade e a cada um de seus 
integrantes, contra ameaças de qualquer natureza. (Grifado 
no original). 

 

O Manual Básico destaca que a segurança não pode ser mensurada, posto 

se tratar de uma sensação, algo abstrato e subjetivo, sendo sua percepção 

diretamente afetada pelos fatores perturbadores capazes de alterar a sensação: as 

ameaças. Segundo o Manual Básico (ibid, p.65-66), a defesa é focalizada no trato 

da ameaça: 

A Defesa trata da neutralização, da redução e/ou da anulação 
de ameaças; isto se faz por intermédio de medidas, atitudes e 
ações que a ela se contrapõem. 
Defesa é, portanto, um ato, ou conjunto de medidas, atitudes e 
ações, que se contrapõem a determinado tipo de ameaça, e 
que se caracteriza e dimensiona para proporcionar a sensação 
adequada de segurança. 
Defesa é um ato ou conjunto de atos realizados para obter 
ou resguardar as condições que proporcionam a sensação 
de Segurança. 
Conclui-se assim, que Segurança é sensação, ao passo 
que Defesa é ação. (Grifado no original). 
 

Em que pese a ampla definição doutrinária de segurança, a produção 

legislativa brasileira sobre o assunto contribuiu para consolidar uma diferenciação 

não-oficial entre segurança e defesa, onde o primeiro conceito era afeto à defesa 

interna – defesa das instituições, atualmente conceitualizado como garantia da lei e 

da ordem – e a defesa se relaciona à resposta a agressão armada externa (maiores 

detalhes sobre a legislação serão abordados adiante). Possivelmente, tal distinção – 
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que, repita-se, não possui caráter oficial – se deu em razão da atuação das Forças 

Singulares contra grupos insurgentes no período histórico republicano até a Nova 

República, particularmente durante o Regime Militar (1964-1985). Essa distinção 

pode ser verificada na exegese da Política de Defesa Nacional (PDN), que adota 

definição bastante similar à da ESG: 

 
POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL 

INTRODUÇÃO 
        A Política de Defesa Nacional voltada, 
preponderantemente, para ameaças externas, é o 
documento condicionante de mais alto nível do planejamento 
de defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos e diretrizes 
para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com o 
envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do 
Poder Nacional. 
(...) 
1.4 Para efeito da Política de Defesa Nacional, são adotados 
os seguintes conceitos: 
        I - Segurança é a condição que permite ao País a 
preservação da soberania e da integridade territorial, a 
realização dos seus interesses nacionais, livre de pressões e 
ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do 
exercício dos direitos e deveres constitucionais; 
        II - Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do 
Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do 
território, da soberania e dos interesses nacionais contra 
ameaças preponderantemente externas, potenciais ou 
manifestas. (Sem grifos no original). 
  

Destaque-se que, na nova Política Nacional de Defesa (PND) 3, tal definição 

foi mantida. 

 

2.1.2 Política e estratégia 

 

Em razão da amplitude de definições para política e estratégia, não raro com 

confusão entre os mesmos, serão abordados os conceitos aqui adotados. 

Segundo Bobbio (BOBBIO, in.BOBBIO, 1998, p.954), o vocábulo Política 

vem sendo usado por séculos para designar as atividades humanas afetas às coisas 

da Pólis, entenda-se, o Estado. 

                                                 
3
 A nova proposta de Política Nacional de Defesa (PND), em substituição à Política de Defesa 

Nacional de 2005, foi submetida à apreciação do Congresso Nacional, tendo sido aprovada por meio 
do Decreto Legislativo n

o
 373, de 25 de setembro de 2013. O referido dispositivo legal também 

aprova o LBDN 2012. O texto da proposta da PND aprovada se encontra disponível em 
<https://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/pnd.pdf>. Acessado em 04 Fev 13. 
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 Para complementar e delimitar o sentido de política abordado no trabalho 

em tela, tome-se a explanação do Manual Básico da Escola Superior de Guerra 

(ESG), volume 1 (BRASIL, 2009, p. 43-44): 

 
A Política é um fato natural da convivência humana.  
(...) 
Cabe à sociedade nacional, por meio da Política, estabelecer 
os seus objetivos e, nestes apoiada, compor uma ordem social 
justa, distinguir o setor público do privado, estruturar o Estado, 
garantir os direitos individuais e inserir-se no contexto 
internacional. Essas são ações de natureza política, que devem 
ter sólidos fundamentos axiológicos, nítida visão do futuro e 
estar identificadas com os interesses da Nação, buscando a 
formulação de um Projeto Nacional. As decisões tomadas 
nesse plano são duradouras e conformam o destino de toda a 
sociedade.  
Cabe também à Política congregar vontades em torno de 
objetivos, buscar consensos, suportes da ação administrativa, 
destinar meios para os diferentes setores do Estado e definir 
orientações para os mesmos, em função de um Projeto 
Nacional.  
(...) 
Portanto, a Política é entendida como a arte de fixar 
objetivos e orientar o emprego dos meios necessários à 

sua conquista. (Não grifado no original). 
  

O vocábulo estratégia deriva do grego strategos, espécie de comandante 

militar antigo (BETHLEM, 1981, p.8), tendo sofrido significativas modificações em 

seu significado e interpretação ao longo do tempo (ENCYCLOPAEDIA 

BRITANNICA, apud BETHLEM, 1981, p. 8).  

Para Clausewitz (2007, p.133), a estratégia é “...o uso do engajamento para 

atingir o propósito da guerra”.  Segundo o general prussiano, “...O estrategista deve 

definir, portanto, uma meta para todo o aspecto operativo da guerra, que deverá 

estar de acordo com o seu propósito” (ibid). 

Tome-se novamente o Manual Básico da ESG, Vol 1 (BRASIL, ESG, p. 49) 

para complementar a definição de estratégia: “Entende-se estratégia em seu sentido 

amplo, como: a arte de preparar e aplicar o poder para conquistar e preservar 

objetivos, superando óbices de toda ordem.”.  

Para condensar os conceitos de política e estratégia utilizados nesta 

dissertação, cite-se o manual de campanha C 124-1 ESTRATÉGIA (BRASIL, 

Estado-Maior do Exército, 2004, p.1-2): 

 “A política prende-se, sobretudo, aos fins que se pretende 
alcançar (...) A estratégia estabelece o caminho para se atingir 
os objetivos fixados pela política”.  
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Sintetizando, o conceito de política é “o que deve ser feito”, a direção a 

seguir; e o de estratégia, o “como deve ser feito”, o como chegar. 

 

2.1.3 Doutrina militar 

 

Em sua obra The sources of military doctrine, Posen descreve a doutrina 

militar como “... componente crítico da política de segurança nacional ou grande 

estratégia”4 (POSEN, 1984, p.13). A grande estratégia é descrita por Posen como 

uma cadeia de natureza político-militar, uma teoria de um Estado de como o mesmo 

pode gerar sua própria segurança, incluindo – idealmente – a explicação do porquê 

a teoria deveria funcionar, a identificação de prováveis ameaças à segurança estatal 

e das soluções políticas, econômicas, militares e de outras naturezas para tais 

ameaças (ibid). 

Posen – um integrante da corrente de pensamento realista das RI – 

postulou a necessidade de se estabelecer prioridades entre ameaças e soluções, 

considerando-se que um ambiente internacional anárquico é pródigo em ameaças, e 

que as limitações das economias nacionais são inescapáveis, tornando os recursos 

escassos.  

Em face do exposto – escassez de meios e multiplicidade de ameaças, 

Posen concluiu que os meios militares devem ser selecionados criteriosamente para 

atingir os objetivos políticos desejados. Para tal, duas perguntas devem ser 

respondidas: que meios devem ser empregados; e como tais meios devem ser 

empregados (ibid).  

Por meio da análise da organização das Forças Armadas, sistemas de 

armas adotados e postura das forças, Posen afirma ser possível identificar os traços 

da doutrina militar adotada por um Estado (POSEN, 1984, p.14), a qual o referido 

autor divide em três categorias: ofensiva, defensiva e dissuasória (ibid). Doutrinas 

ofensivas visam à destruição das Forças Armadas inimigas, desarmando o 

oponente; doutrinas defensivas têm por objetivo negar ao adversário o objetivo 

almejado pelo mesmo; e doutrinas dissuasórias buscam a retaliação do agressor, 

tornando uma eventual agressão demasiado custosa (ibid). 

                                                 
4
 Tradução livre do original: “Military doctrines are critical components of national security policy or 

grand strategy”. 
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Das exposições de Posen sobre a doutrina dissuasória e a defensiva, 

depreende-se que ambas possuem, em essência, caráter defensivo; a diferença 

reside na capacidade ou não de rechaçar uma tentativa inimiga de se apoderar de 

seu território. Exemplificando a doutrina britânica apoiada no Canal da Mancha e em 

sua poderosa Armada, e as Forças de Defesa da Suíça, Posen (ibid, p.15) deixa 

clara tal distinção. 

Indo ao encontro da definição postulada por Posen, o Manual Básico da 

ESG, volume 2 (BRASIL, 2009, p. 77) estipula o seguinte conceito: 

Doutrina Militar é o conjunto de valores, princípios, conceitos, 
normas, métodos e processos que têm por finalidade 
estabelecer as bases para a organização, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas. 
 

Essa será a definição adotada na presente dissertação. 
 
 

2.1.4 Exército e Força Terrestre 

 

O Exército Brasileiro, junto à Marinha do Brasil e à Força Aérea Brasileira, 

integra as Forças Armadas brasileiras, sendo uma instituição nacional, permanente 

e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob comando supremo 

do Presidente da República, e destinado à defesa da Pátria, garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 

1988). 

A estrutura regimental do Comando do Exército é regulamentada pelo Anexo 

I ao decreto no 5.751, de 12 de abril de 2006, e se encontra sumarizada na figura 01. 

Nessa estrutura, cabe ao Comando do Exército – na pessoa do seu Comandante - a 

posição mais alta. Para fins de assessoramento, o Comandante dispõe dos Órgãos 

de Assessoramento Superior (OAS), e órgãos de assessoramento direto. 

O Estado-Maior do Exército constitui o Órgão de Direção Geral (ODG), 

órgão responsável pela elaboração da Política Militar Terrestre, pelo planejamento 

estratégico, e emissão de diretrizes estratégicas que orientem o preparo e o 

emprego da Força Terrestre. Já os Órgãos de Direção Setorial (ODS) têm 

atribuições diretamente afetas às suas diretorias, atuando dentro das diretrizes 

traçadas e definidas pelo ODG. 

Embora o decreto no 5.751 não explicite a definição de Força Terrestre, a 

interpretação do próprio decreto e do organograma constante na figura 01 permite 
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inferir que a Força Terrestre é constituída pelos Comandos Militares de Área (C Mil 

A), aos quais cabe o preparo, planejamento e emprego operacional das unidades, 

grandes unidades e grandes comandos articulados em sua área de jurisdição. Em 

outras palavras, trata-se da tropa propriamente dita. 

 

Figura 01 – Estrutura organizacional do Exército 
 

Fonte: http://www.eb.mil.br/estrutura-organizacional . Acessado em 18 de agosto de 2013. 
 

É relevante assinalar que, com relação à subordinação, a figura 01 induz a 

um erro de interpretação, uma vez que liga a Força Terrestre ao Comando de 

Operações Terrestres (COTer) por uma linha “cheia”, que indica subordinação direta, 

e por uma linha tracejada, indicando vinculação para preparo e emprego. Da 
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exegese do decreto no 5.751, fica claro que a subordinação da Força Terrestre é 

direta ao Comandante do Exército em tempos de paz (Art. 20), cabendo ao COTer 

tão-somente a orientação e coordenação do preparo e emprego da Força Terrestre, 

“...em conformidade com as diretrizes estratégicas do Comandante do Exército e do 

Estado-Maior do Exército” (BRASIL, 2006, Art. 18). 

Diante do exposto, ratifica-se a definição de Força Terrestre como a tropa, o 

componente essencial do Exército, por meio do qual este cumpre suas missões 

constitucionais. Para efeitos de simplificação e generalização, a expressão Força 

Terrestre (ou de forma ainda mais simplificada, Força) poderá ser utilizada como 

sinônimo de Exército Brasileiro na presente dissertação, ainda que seus conceitos 

não sejam propriamente coincidentes. Essa generalização se justifica pelo enfoque 

do Processo de Transformação do Exército ser essencialmente voltado para a Força 

Terrestre. 

 

2.2 MUDANÇA MILITAR: EXTENSÃO 

 
The military profession is one in which the balance between the 
virtues of caution and of decisiveness has to be more carefully 
struck than in any other, for people’s lives are at risk. So it is 
easy for civilians to criticize generals who hold to techniques 
and systems that are tried and tested – the tactics and 
formations that won the last war in which they fought and won. 
A military that jumps recklessly from one philosophy and force 
posture to another runs the risk of being caught out by 
circumstance. (GWYN PRINS) 

 

2.2.1 Definição  

 

Não há consenso sobre a definição de mudança militar, possivelmente em 

razão da dificuldade em caracterizar e mensurar uma mudança de tal natureza. De 

fato, uma mudança militar pode consistir em modificações dos mais variados 

espectros, como mudanças afetas à destinação, estrutura ou até mesmo da própria 

natureza das Forças Armadas, envolvendo alterações no campo doutrinário, nas 

capacidades materiais, na gestão de pessoal, ou – mais provavelmente – uma 

mescla de tais fatores em diferentes níveis, possibilitando uma infinidade de 

combinações possíveis e, por isso mesmo, de difícil delimitação e quantificação. 

Não obstante a ausência de uma definição estrita, há trabalhos que 

apresentam formas de definição e mensuração de mudanças militares. Para a 
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dissertação ora apresentada, foram selecionadas duas definições para mudança 

militar: a apresentada por Sten Rynning, em sua obra Changing Military Doctrine 

(RYNNING, 2002); e a proposta por Jaime Covarrubias, no artigo Os três pilares de 

uma transformação militar, publicada no periódico Military Review, edição brasileira 

(COVARRUBIAS, 2007, p.16-24). 

 

2.2.2 Mudanças de primeira e segunda ordem (modelo de Rynning) 

 

Rynning (2002, p.3-7) concebeu um modelo para classificar as mudanças 

militares, tomando por base o paradigma do neorealismo clássico (NCR, do inglês 

neoclassical realism). Segundo a escola de pensamento do NCR, mudanças no 

poder relativo moldam a política (doutrina), sendo o poder relativo nacional uma 

variável independente, fatores afetos ao ator em questão – como cultura, por 

exemplo – são variáveis intervenientes, e a doutrina militar uma variável 

dependente.  

Isso posto, Rynning (ibid, p.5) considerou os tipos de doutrina militar 

seguindo a descrição de Posen (ofensiva, defensiva e dissuasória. Para maiores 

informações ver item anterior), e rotulou como mudanças de primeira ordem5 as 

modificações de um tipo para outro de doutrina, ao passo que as mudanças de 

menor monta, que implicavam não em um desejo de mudança, mas antes de 

melhoria do quadro de trabalho doutrinário (ibid, p.6), foram denominadas mudanças 

de segunda ordem6. A figura 02 exemplifica dois tipos de mudança de acordo com o 

modelo apresentado por Rynning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – tipos de mudança segundo Rynning (military doctrine and change) 
 

Fonte: RYNNING, 2002, p.6 

 
 

                                                 
5
 Tradução livre de “first-order change”. 

6
 Tradução livre de “second-order change”. 
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2.2.3 Adaptação, modernização e transformação (modelo de Covarrubias) 

 

Outro modelo de definição e mensuração de mudança militar foi traçado por 

Covarrubias. Ao descrever os processos de reformulação das Forças Armadas em 

curso na América Latina, Covarrubias destaca a relevância da distinção entre 

processo de mudança e transformação, estipulando para o caso latino-americano 

três tipos distintos de mudança militar: adaptação, modernização e transformação. 

Para Covarrubias (ibid), a adaptação se restringe a adequar a estrutura já existente, 

sem mudança nas tarefas previstas; a modernização consiste no aprimoramento de 

capacidades para o melhor cumprimento da missão, ainda sem mudança de tarefas 

previstas; e transformação se trata do desenvolvimento de novas capacidades para 

o cumprimento de novas missões e/ou funções. A abrangência de cada tipo de 

mudança é demonstrada no diagrama constante da figura 03. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – Diagrama da mudança militar segundo Covarrubias 
 

Fonte: COVARRUBIAS, J. G. Os três pilares de uma transformação militar. Military Review 
– Edição brasileira, Fort Leavenworth, Nov-Dez 2007 

 
Do exposto no diagrama, constata-se que uma transformação é a 

concretização de uma mudança de profundas repercussões (ibid), com alcance nos 

níveis técnico (tanto nas capacidades materiais quanto na doutrina), tático (no 

concernente à doutrina), estratégico e político. 

 

2.2.4 Confrontação entre modelos de Rynning e Covarrubias 

 

Com base em uma confrontação dos modelos de Rynning e Covarrubias, a 

tabela 1 foi elaborada.  Nas colunas verticais, foram postadas as variáveis de 

Covarrubias, em razão das mesmas serem mais abrangentes que as variáveis 
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propostas por Rynning. Por exemplo, uma mudança de doutrina, i.e., uma adoção de 

doutrina defensiva para uma doutrina dissuasória, dificilmente poderia ocorrer sem 

alterações significativas nas capacidades materiais, e definitivamente não ocorreria 

sem a mudança taxativa de missões (doutrina). Nas colunas horizontais (à 

esquerda), os níveis de mudança propostos por Rynning (em cinza) e por 

Covarrubias (em branco). Dessa forma, a tabela 1 representa as dimensões de cada 

tipo de mudança proposto por cada um dos autores. 

As mudanças de primeira ordem definitivamente implicam em alterações nas 

missões precípuas, mercê da modificação da doutrina adotada; é razoável admitir 

que, para o cumprimento de novas missões, far-se-á necessária a devida 

modificação nas capacidades materiais, ou ao menos melhorá-las, a fim de que se 

adequem às novas missões; por fim, é provável que a estruturação das Forças 

Armadas deva ser alvo de modificações, ou ao menos de adequações para as novas 

missões impostas. 

No caso das mudanças de segunda ordem, não ocorrem mudanças de 

doutrina adotada, portanto não há que se falar em mudança de missões. No entanto, 

a combinação de poder de fogo e manobra dentro de um quadro doutrinário 

(RYNNING, 2002, p.6) implica na ampliação de capacidades materiais, podendo ser 

necessária uma reformulação ou adequação da estrutura existente. 

A adaptação de Covarrubias é restrita à adequação da estrutura existente, 

não abrangendo quaisquer mudanças na doutrina adotada, ou mesmo nas 

capacidades materiais. 

Já a modernização tem um escopo mais amplo, podendo abranger a 

reformulação da estrutura e, certamente abrangendo a mudança de capacidade 

material. 

A transformação envolve tanto mudanças nas missões quando nas 

capacidades materiais, possivelmente provocando também reformulação profunda 

da estrutura existente. 

 

 Mudança de 
missões e 

capacidades 
(doutrina) 

Mudança de 
capacidade 

material 

Reformulação 
/adequação 

estrutura 
existente 

Mudança de 1ª 
ordem 

√ √ √ 

Mudança de 2a – √ √ 
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ordem 

Adaptação – – √ 

Modernização – √ √ 

Transformação √ √ √ 

Legenda: “ √ ” – implica em mudanças; “ – ” – não implica em mudanças 
 

Tabela 01 – Tipos de mudança militar 
 

Fonte: o autor, baseado em Covarrubias e Rynning 

 
Da análise dos modelos propostos por Rynning e Covarrubias, e da tabela 

01, infere-se que a adoção de tipos de mudança profundos como mudança de 

primeira ordem e transformação têm repercussões estruturais e de capacidades nas 

Forças Armadas dos países que adotam tal grau de mudança. 

 
 

2.3 MUDANÇA MILITAR: FONTES 

 

O primeiro autor a examinar as fontes de mudanças em instituições militares 

foi Barry Posen, na obra The Sources of Military Doctrine. Na publicação 

mencionada, Posen traça possíveis causas de adoção e mudança de paradigmas 

doutrinários, estipulando relações de causa e efeito para a adoção ou mudança de 

tipos de doutrina, dentre os quais a situação de um estado no panorama 

internacional (por exemplo, estados geograficamente cercados por adversários), a 

percepção de ameaças por parte de autoridades estatais, e derrotas recentes no 

campo militar (POSEN, 1984, p.34-80). 

Enquanto o livro The Sources of Military Doctrine foi estruturado em razão 

dos tipos de doutrina militar postulados por Posen, a compilação organizada por 

Farrell e Terriff – The Sources of Military Change – ampliou o debate acerca das 

mudanças militares, alegando, inicialmente, a problemática de enfocar a doutrina 

(FARRELL e TERRIFF, 2002, p. 4-5), em razão da ausência de tradição doutrinária7 

em algumas instituições militares; de diversidade de significados de doutrina nas 

diversas Forças Armadas existentes; do fato de que mudanças doutrinárias per se, 

mantém inalteradas as estruturas de trabalho das organizações militares (FARRELL 

e TERRIFF, 2002, p.4-5); e no fato de que mudanças doutrinárias podem advir de 

razões políticas, estratégicas ou operacionais.  

                                                 
7
 Tradução livre de “doctrinal tradition” (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.4). 
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A despeito de tais objeções à doutrina como foco da mudança, Farrell e 

Terriff não a descartam, antes preferem encontrar definições mais amplas para 

mudanças militares substanciais (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.5), arrolando três 

principais origens para modificações militares: normas culturais; política e estratégia; 

e inovação tecnológica (ibid, p. 6). 

Ainda que não o faça no intuito de arrolar uma origem para modificações 

militares, Farrell aponta traço nitidamente perceptível nas Forças Armadas 

contemporâneas, qual seja, a notável semelhança entre instituições militares de 

distintos países, mesmo a despeito de expressivas diferenças econômicas e 

culturais (FARRELL, in. FARRELL e TERRIFF, 2002, p.69). Tal traço, denominado 

isomorfismo institucional, é um potente indutor da formatação da organização da 

maioria dos Estados, podendo ser arrolando como uma “fonte”, ainda que de 

maneira imprópria, para as mudanças militares. 

As origens arroladas acima serão apresentadas nos itens a seguir. 

 

2.3.1 Normas culturais 

 

Segundo Farrell e Terriff (ibid, p.7) normas culturais são crenças comuns 

sobre o mundo social e natural que define os atores, suas situações e possibilidades 

de ação. Normas são intersubjetivas, posto se tratarem de crenças baseadas e 

refletidas em práticas sociais. Os autores sintetizam o conceito de normas culturais 

citando Katzenstein – organizador da obra The Culture of National Security – 

explicando que as mesmas dão sentido às ações possíveis na medida em que são a 

referência às instituições militares de quem elas são e como devem agir em dadas 

situações (KATZENSTEIN, 1996, p.24). 

Farrell e Terriff enunciam três fatores determinantes para a formação das 

normas culturais: a cultura militar, choques externos e imitação (FARRELL e 

TERRIFF, 2002, p. 7-10). 

A respeito da cultura, Farrell e Terriff mencionam como normas culturais 

geram padrões de conduta persistentes ao serem internalizados nas regras e rotinas 

de instituições militares (ibid, p.7). Uma vez institucionalizadas, tais normas ou 
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adquirem força de dogma8, ou são reforçadas por poderosas sanções. Por esse 

motivo, segundo os autores, a cultura fornece uma excelente explicação para o 

porquê de instituições militares se aterem persistentemente a determinados modus 

operandi incongruentes com circunstâncias estratégicas e operacionais. Nesse caso, 

explicam Farrell e Terriff, a realidade muda de maneira mais rápida do que os atores 

conseguem perceber (ibid). 

O sistema estruturado pela cultura local pode vir a ser alterado por choques 

externos suficientemente intensos para minar a legitimidade das normas vigentes 

(ibid, p.8). Dois exemplos claros de mudanças de normas culturais advindas de 

profundo choque externo são as adoções de culturas estratégicas antimilitaristas 

pela Alemanha Ocidental e Japão, países que reorientaram suas posturas de 

segurança nacional após a fragorosa derrota sofrida pelos países na Segunda 

Guerra Mundial (BERGER, in. KATZENSTEIN, 1996, p. 261).  

Nesse sentido, Farrell e Terriff destacam que um choque externo pode 

desencadear um longo processo de mudança cultural planejada, como foi o caso de 

Alemanha e Japão no pós-Segunda Guerra (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.8-9; ou 

o choque ser o impulsionador de uma mudança cultural que resulte em uma 

campanha vitoriosa, como a mudança doutrinária conduzida pela Marinha 

estadunidense após o ataque japonês a Pearl Harbor (LEGRO, 1995, p.80-93 apud 

FARRELL e TERRIFF, 2002, p.9). 

Ao enunciar a imitação como fator que molda as normas culturais, Farrell e 

Terriff afirmam que pouca atenção tem sido dada à imitação nas ciências de RI 

(FARRELL e TERRIFF, 2002, p.9), em parte porque a maioria dos estudos sobre 

cultura militar tem sido focada em instituições militares de países desenvolvidos, e – 

segundo Farrell e Terriff – a imitação tem impacto mais significativo em Forças 

Armadas de países em desenvolvimento (ibid).  

Para Farrell e Terriff, normas culturais moldam e são moldadas por imitação 

militar, quer por crenças afetas a percepções e aspirações por legitimidade 

(GOLDMAN, in. FARRELL e TERRIFF, 2002, p.44), quer por busca por identificação 

do ator que imita para com o imitado (FARRELL, in FARRELL e TERRIFF, 2002, 

p.69-86). 

                                                 
8
 No original, é utilizada a expressão “...are taken for granted”, cuja tradução literal seria algo como 

“tida como certa”. Optou-se pelo termo “dogma” por entender-se que a vocábulo melhor traduziria a 
intenção dos autores. 
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2.3.2 Política e estratégia 

 

Para Posen, o sentimento de insegurança – seja pela percepção de 

alteração no equilíbrio de forças no cenário internacional, seja pela perspectiva de 

sofrimento de derrota militar – percebido pelas autoridades civis de um estado tem o 

poder de gerar pressões políticas (intervenção civil) por mudanças militares 

(POSEN, 1984, p.59-75). No mesmo sentido, Farrell e Terriff asseveram que uma 

nova ameaça à segurança nacional é a fonte mais óbvia de mudança militar 

(FARRELL e TERRIFF, 2002, p.10). 

No entanto, Rosen e Zisk argumentam que mudanças militares significativas 

não necessariamente tenham de ser ocasionadas por fracassos em campanhas 

militares ou por pressão de autoridades civis; antes, fatores estratégicos como novas 

estratégias de adversários podem ser fontes geradoras de processos internos nas 

próprias instituições militares (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.10). 

Farrell e Terriff mencionam que autores como Posen, Rosen, Zisk e Avant 

consideram como as circunstâncias políticas condicionam as respostas doutrinárias 

ao desenvolvimento estratégico, porém consideraram como os desdobramentos 

estratégicos geradores da mudança militar podem ter sido moldados pelas 

circunstâncias políticas (FARRELL e TERRIFF, p.11). Exemplificando, a adoção de 

uma doutrina militar ofensiva e inovadora foi amplamente devida à interferência 

pessoal de Hitler; em última análise, a ascensão de Hitler ao poder e o 

estabelecimento do estado totalitário nazista moldou todos os desdobramentos 

estratégicos e as mudanças militares decorrentes na Wehrmacht (POSEN, 1984, 

p.179-219). 

Em estados democráticos, a subordinação do poder militar à autoridade civil 

é um corolário. Nesse sentido, Benaprés (2009, p. 15) descreve as condições da 

relação civil-militar9 em um regime democrático consolidado: relação de 

subordinação claramente definida das Forças Armadas à autoridade civil constituída; 

monopólio da autoridade civil com relação à decisão de emprego da força; e a 

                                                 
9
 Em nota de rodapé, Benaprés esclarece que o termo “civil” não foi utilizado para significar uma 

dicotomia contrastante com o estamento militar, mas sim para indicar “autoridade civil”, ou 
simplesmente “autoridade política” (BENAPRÉS, 2009, p.15) 
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execução ativa da liderança civil na função de defesa do Estado, a fim de impedir 

que as regras anteriores não se reduzam a uma autoridade meramente formal. 

Não paira dúvida sobre o papel da liderança política na mudança militar, 

tampouco sobre a relação de subordinação militar à autoridade civil. Todavia, essa 

subordinação demanda de forma imperativa a participação militar ativa nos 

processos de mudança, assim como uma ativa e efetiva preparação da autoridade 

civil para o exercício do controle militar. A esse respeito, cabe citar as palavras de 

Shelton: 

Uniformed leaders can and should be consulted on national 
security issues, but the military cannot define their own mission, 
function, or purpose. On the other hand, without sufficient 
capacity, no civilian defence authority can hope to exercise 
effective control over the military (SHELTON, 2010, p.9) 
 

Pelo exposto, cabe concluir sobre política e estratégia como fontes de 

mudança militar mencionando Mathers (MATHERS, in FARRELL e TERRIFF, 2002, 

p.161-180), que identificou que tanto imperativos estratégicos quanto intervenção 

civil são necessários para a consecução de mudanças militares10. 

 

2.3.3 Inovação tecnológica 

 

Ao abordar a inovação tecnológica como fonte de mudança militar, faz-se 

mister abordar dois aspectos geralmente tomados como verdadeiros: o 

determinismo tecnológico – no caso, aplicado à inovação militar – e a percepção de 

que instituições militares são resistentes a mudanças. 

O ritmo de inovação tecnológica experimentado pela humanidade ao longo 

das últimas décadas vem experimentando um aumento de intensidade e amplitude, 

com repercussão nos avanços experimentados no fabrico e emprego de materiais 

de emprego militar (MEM). Todavia, nem sempre a evolução tecnológica serviu 

como fomento e foi fomentada pelas necessidades militares, fato que pode ser 

parcialmente identificado pela lentidão percebida na evolução dos MEM e da arte da 

guerra até meados do século XIX (BRODIE e BRODIE, 1971, p.8). 

Deveras, Brodie e Brodie descrevem a estagnação da inovação de MEM, 

exemplicando como o “fogo grego” – mistura incendiária a base de enxofre, salitre, 

petróleo e cal – foi usado por bizantinos no século VII d.C. e, meio milênio depois, 

                                                 
10

 No mesmo sentido, Posen (1984, p.220-244).  
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por muçulmanos contra os cruzados francos; ou a visível semelhança entre lanceiros 

babilônios retratados em 2.550 a.C. e hoplitas gregos ou legionários romanos de três 

mil anos após (ibid, p.14-17). Para Brodie e Brodie, a lentidão no avanço 

tecnológico-militar não pode ser atribuída exclusivamente à velocidade do 

desenvolvimento científico dos povos, mas também outros motivos, dentre os quais 

o desinteresse de cientistas por questões que não fossem puramente afetas à 

ciência (ibid, p.8).  

Considerando-se os avanços tecnológicos empregados para fins militares 

nos últimos 150 anos, constata-se saltos de grandes proporções, como no caso dos 

vasos de guerra, que partiram de couraçados com propulsão a vapor para porta-

aviões impulsionados por reatores nucelares, dotados de complexos sistemas de 

monitoramento, análise e engajamento de alvos, e embarcando aeronaves 

igualmente avançadas e letais, com tecnologia stealth. Por essa ótica, seria tentador 

avaliar que a tecnologia segue uma trajetória natural, ou, em outros termos, que a 

evolução tecnológica segue uma lógica darwiniana de sucessão, em que artefatos 

obsoletos são substituídos por outros artefatos mais eficazes e evoluídos. Trata-se 

de uma postulação falseável, questionada por autores que postulam que o 

desenvolvimento tecnológico não segue parâmetros naturais ou lineares11 

(FARRELL e TERRIFF, 2002, p.12-13). 

No concernente à resistência de instituições militares a mudanças, Buhl 

afirma que dirigentes militares são avessos a novas tecnologias consideradas como 

sem aplicação para a instituição militar, ou que constituam ameaça à rotina 

organizacional ou à estrutura institucional (BUHL, 1974, 703-727). Um exemplo 

clássico de tal resistência pode ser visualizado no seio do Alto-Comando da 

Wehrmacht, a respeito da efetividade da doutrina de blindados. No prelúdio da 

Segunda Guerra Mundial, a arma de Blindados enfrentou acirradas disputas por 

recursos, missões e prestígio com as armas-base tradicionais (Infantaria e 

Cavalaria), além do descrédito e a desconfiança sobre suas capacidades, sendo 

poucos aqueles que conseguiram à época vislumbrar suas potencialidades 

(GUDERIAN, 1957, p.15-71). 

 Em que pese o questionamento sobre o determinismo tecnológico, e o traço 

de resistência de instituições militares a mudanças, é forçoso apontar a avidez de 

                                                 
11

 Nesse sentido: Heilbroner (HEILBRONER, in. SMITH e MARX, 1994, p.67-78); Bimber (BIMBER, 
in. SMITH e MARX, 1994, p.79-100). 
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militares por novas tecnologias (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.14), não sendo raras 

as ocasiões em que os requisitos operacionais básicos impostos pelos militares aos 

projetistas ultrapassem as capacidades tecnológicas existentes (BROWN, 1992, p. 

307-316), ou mesmo que razões como interesses ou até mesmo ética freassem a 

aplicação de recursos tecnológicos ao avanço de MEM (BRODIE e BRODIE, 1971, 

p.9-12). 

O histórico dos avanços em tecnologia demonstra que há incontáveis 

maneiras de se desenvolver um artefato, e os parâmetros de escolha não seguem 

um processo de seleção natural, que determine que os projetos mais deficientes são 

descartados; antes, existem fatores sociais intervenientes afetos a projetos distintos, 

atuando na mobilização de recursos e construção de consensos para sua adoção e 

preferência (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.13). 

Farrell e Terriff atestam que, ao longo desse processo, fatores sociais sobre 

o projeto eleito sobrepujam aspectos como a eficiência do mesmo, permitindo inferir 

que novas tecnologias militares são construções sociais. Um exemplo do forte viés 

social do desenvolvimento de novas tecnologias militares pode ser extraído da 

Segunda Guerra Mundial. Por ocasião da Operação Barbarossa, os primeiros 

contatos das forças alemãs com os carros de combate (CC) soviéticos T-34 e KV 

foram suficientes para demonstrar a clara superioridade dos CC russos, 

particularmente do T-34, sobre qualquer carro alemão daquela fase da campanha 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, USArmy, 1987, p.70-101). Os relatórios 

enviados geraram uma demanda urgente por um CC alemão capaz de derrotar os 

formidáveis oponentes soviéticos (MACKSEY, 1974, p.76), sendo que diversos 

oficiais alemães aventaram a hipótese de copiar o T-34, em razão de sua 

impressionante combinação de poder de fogo, mobilidade, proteção blindada, 

rusticidade e simplicidade de fabricação, bem como para atender às urgências de 

demanda da frente oriental, mas o orgulho nacional alemão não o permitiria (FOSS, 

1991, p.27). A resposta da máquina de guerra nazista foi o Panzerkampfwagen 

(PzKpfw) V Panther, que, em vários aspectos, foi inspirado pelo T-34, CC que os 

projetistas alemães se recusaram a copiar de forma deliberada. 

Em que pese a discussão acerca do determinismo tecnológico e da 

resistência militar a mudanças, é fato que a inovação de tecnológica produz 

mudanças militares, como no na década de 1990, quando instituições militares por 

todo o mundo buscaram imitar suas similares estadunidenses, em razão da 
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fulminante vitória obtida pela coalizão liderada pelas forças dos Estados Unidos da 

América (EUA) na Primeira Guerra do Golfo, em 1991 (DEMCHAK, in FARRELL e 

TERRIFF, 2002, p.221-252). 

 

2.3.4 Isomorfismo institucional 

 

Conforme já mencionado, Farrell observou o expressivo grau de similaridade 

entre a ampla maioria das Forças Armadas do mundo, sendo o padrão ocidental de 

instituições militares da atualidade o modelo, mesmo em face das diferenças de 

realidade cultural e econômica (FARRELL, in. FARRELL e TERRIFF, 2002, p.69). 

Segundo Farrell (ibid, p.72), os traços essenciais do modelo militar ocidental 

são: seu caráter permanente; a padronização de unidades (U), equipamento e 

treinamento; e sua estruturação em função de tecnologias militares prevalentes. Os 

dois últimos itens são particularmente correlatos à doutrina militar. Farrell atesta que 

o modelo ocidental em tela é uma imitação do modelo holandês do século XVII (ibid, 

p. 73), e que embora o Exército Holandês da época tenha sido pouco empregado, e 

nesses casos sem êxitos brilhantes, o modelo batavo foi adotado pela Suécia, cujas 

tropas obtiveram grandes sucessos militares. Tal sucesso produziu um fenômeno 

denominado isomorfismo institucional, de associação do modelo em questão com 

sucesso militar. O isomorfismo do modelo holandês resistiu aos séculos, sendo sua 

concepção ainda na atualidade a base do formato de organização militar da maioria 

dos Estados (ibid, p.73). 

Considerando-se os EUA como a única superpotência atual, é compreensível a 

influência de suas instituições militares no isomorfismo institucional. Com efeito, o 

modelo estadunidense de Forças Armadas é a referência para instituições militares 

como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (TERRIFF, in. FARRELL 

e TERRIFF, 2002, p.91-102). Por essa interpretação, cabe inferir que o Processo de 

Transformação do Exército Brasileiro possui também no isomorfismo institucional 

uma de suas fontes. 

 Considerando-se ainda que as Forças Armadas dos EUA se encontram na 

crista de uma revolução em assuntos militares (revolution in military affairs) 

(OWENS, in. FARRELL e TERRIFF, 2002, p.205), é natural que a discussão e busca 

por uma RMA seja prática comum nas instituições militares pelo mundo (BLANK, in. 

ARQUILLA e RONFELDT, 1997, p. 62), não sendo diferente no Brasil. 
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O conceito de revolução em assuntos militares12 (RAM) teve início na Rússia 

soviética nos primeiros anos da década de 1980, quando o Chefe do Estado-Maior 

soviético, marechal Nikolai Ogarkov, escreveu sobre uma “revolução técnico-militar” 

em curso, particularmente nos Exércitos ocidentais, que ampliaria as capacidades 

do armamento convencional (CHAPMAN, 2003, p.2).  

Determinar a natureza da RAM de maneira completa não é tarefa simples, não 

obstante a aceitação geral de sua existência. De fato, existe uma grande discussão 

acerca não só da natureza da RAM, mas também de sua extensão, implicações e 

utilidade para os diversos tipos de conflito (BLANK, in. ARQUILLA e RONFELDT, 

1997, p.61-62). No entanto, Blank observa que existe uma tendência recorrente a 

analisar a Operação Desert Storm como o marco de um paradigma tecnológico para 

o combate do futuro, no qual tecnologias da informação (TI), largo emprego de 

meios eletrônicos para gerenciamento e controle de fogo, e sistemas aeroespaciais 

teriam caráter decisivo no campo de batalha, estabelecendo uma nova dimensão 

para tal campo (ibid). As raízes de tal paradigma tecnológico serão apresentadas em 

seguida. 

Uma explicação remota para o paradigma tecnológico remonta à expressiva 

aceleração do desenvolvimento tecnológico experimentado pelos meios de emprego 

militar a partir de meados do século XIX, antes do que vigorou uma notada lentidão 

na evolução dos meios de guerra (BRODIE e BRODIE, 1971, p.8). 

No período histórico assinalado, em especial após o fim da Guerra Civil 

americana, os EUA caminhavam a largos passos para se tornarem a nação que 

liderou o Ocidente por meio século e atualmente paira de forma hegemônica como a 

única superpotência da atualidade. Morris descreve a trajetória da ascensão 

estadunidense no século XIX, destacando que a engenhosidade americana, o gosto 

por engenhos mecânicos e pela inovação tecnológica, e a necessidade de 

mecanização decorrente da escassez de mão-de-obra funcionaram como poderosos 

indutores da formação da supereconomia americana (MORRIS, 2006, p. 43-165). 

Para Friedman, esses traços da cultura americana também se evidenciaram na 

aplicação de tecnologia para obter um meio de combater sem depender da massa 

de homens e armas, notadamente após o despontamento dos EUA como grande 

potência mundial no pós-Segunda Guerra Mundial (FRIEDMAN, 2009, p.31-32). 

                                                 
12

 Tradução livre do inglês “revolution in military affairs”. 
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A História Militar registra sucessos militares inquestionavelmente obtidos por 

inovações tecnológicas, como o advento dos carros de combate no fim da Primeira 

Guerra Mundial e no início da Segunda Guerra Mundial, o emprego do radar de 

comprimento de onda decimétrica contra a frota submarina da Kriegsmarine, e as 

bombas atômicas (VAN CREVELD, 1991, p.227-229). Entretanto, ocorre que a 

predileção pela mecanização torceu a percepção americana, fomentando uma 

excessiva valorização da tecnologia. Ao invés de encarar a mecanização como um 

meio a serviço do homem para diversos fins, dentre os quais a guerra, a cultura 

militar americana alimentou a distorcida visão de que as guerras vindouras seriam 

contendas entre máquinas mobiliadas, mantidas e servidas por homens (ibid, p.225). 

A crença no determinismo da tecnologia em campanhas militares se 

encontrava em franca ascensão nos anos 1960 e 1970. Nesse sentido, é digno de 

menção um discurso do general William Westmoreland perante o Congresso 

estadunidense em 1970, no que se mostrou uma acurada previsão dos adventos 

tecnológicos desenvolvidos nos decênios vindouros (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, Congressional Record, 1970): 

 
On the battlefield of the future, enemy forces will be located, 
tracked and targeted almost instantaneously through the use of 
data links, computer assisted intelligence evaluation, and 
automated fire control. . . .I am confident the American people 
expect this country to take full advantage of its technology—to 
welcome and applaud the developments that will replace 
wherever possible the man with the machine. 

 
O enfoque predominantemente tecnicista encontrou a extensão máxima na 

atuação de Robert Strange McNamara como Secretário de Defesa dos EUA 

(MURRAY, 2011, p.65). No transcurso do conflito no Vietnã, a Secretaria de Defesa 

dos EUA e as forças militares americanas tentaram mensurar os progressos na 

campanha militar por parâmetros essencialmente numéricos, como números de 

surtidas, baixas inimigas, aquisições, armamento apreendido e número de 

prisioneiros de guerra. Segundo Murray, uma arrogância mecanicista13 havia 

dominado os propósitos e funções militares americanas, com o resultado já 

conhecido da guerra (ibid). 

                                                 
13

 A expressão foi inspirada no livro War, strategy, and military effectiness, de Williamson Murray. Um 
dos capítulos da obra tem o título “Clausewitz out, Computers in: Military Culture and Technological 
Hubris”.  
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Murray descreve como a derrota no Vietnã contribuiu para a reformulação do 

pensamento militar americano. Oficiais do Exército e Corpo de Fuzileiros Navais 

veteranos da campanha atuaram ativamente na reformulação de conceitos, manuais 

de campanha e, particularmente, na repulsa a qualquer enfoque mecanicista ou de 

mensuração de poder de fogo, não repudiando o emprego da tecnologia, mas 

posicionando-a corretamente como uma ferramenta a serviço do fator humano, esse 

sim o ponto central da guerra (ibid, p. 66-67). 

Esse esforço foi coroado de sucesso quando, em 1991, após a anexação do 

Kuwait pelas tropas de Saddam Hussein, o mundo assistiu à vitória fulminante da 

coalizão liderada pelos EUA sobre as forças iraquianas naquele país invadido. A 

eficiência das forças norte-americanas contra o ponderável aparato bélico iraquiano, 

antes de ser testemunho da inépcia iraquiana, evidenciou o extraordinário poderio 

militar americano, potencializado pela expertise de seus profissionais (VISACRO, 

2009, p.26). De fato, a rapidez e intensidade sem precedentes com que as forças 

iraquianas foram derrotadas impressionaram observadores militares de todo o 

mundo, fazendo com que os oficiais do Exército Popular da China Liang e Xiangsui 

afirmassem que “uma guerra mudou o mundo” (LIANG e XIANGSUI, 1999, p.1). 

Nas palavras do então presidente George Bush, “...o espectro do Vietnã havia 

sido para sempre enterrado nas areais do deserto da península Arábica” (apud 

MURRAY, p.68). Porém, teria o sucesso redentor da Desert Storm a capacidade de 

toldar novamente a percepção dos militares americanos e trazer novamente à tona a 

arrogância mecanicista?  

Um efeito indesejado da vitória é seu poder embriagante. Ao tentar explicar a 

derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, o Contra-Almirante Hara cunhou uma 

expressão simples, expressiva e precisa: “Mal da Vitória” (HUMBLE, 1975, p.59). 

Com essa frase, o almirante japonês atestou que as inebriantes vitórias iniciais 

provocaram um excesso de confiança deletério para a campanha naval nipônica. 

No caso americano pós-Guerra do Golfo, uma espécie de “Mal da Vitória” 

reviveu a arrogância mecanicista em diversos oficiais. Murray (1991, p.69) menciona 

a volta ao paradigma de McNamara, a crença de que superioridade tecnológica 

americana seria suficiente para garantir sucessos similares ao verificado no Iraque 

em 1991, de vitórias rápidas, fáceis e com poucas baixas. Nesse sentido, é digno de 

nota o conteúdo do relatório da décima-quarta conferência estratégica anual (XIV 

Annual Strategy Conference) do US Army College sobre a “nova” forma americana 
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de combater (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, US Army War College e The 

Strategic Studies Institute, 2003, p.2): 

 
 (...) Moreover, most of America’s small wars have been 
successes, and recognizing that fact as the norm for future 
wars is more productive than the irrational mania surrounding 
the Vietnam War experience. The United States will not be 
fighting peers, it will be fighting “indians.” Thus, the past as 
prologue to the future is what Americans should expect. 

 
Observando a influência da retórica mecanicista nos estudos de segurança e 

defesa, Gray observa que uma ponderável parcela da comunidade de defesa 

confunde a história estratégica com a história das máquinas, reduzindo os estudos 

sobre guerras futuras a esforços para prever o impacto de armas e equipamentos de 

apoio (GRAY, in. MURRAY e SINNREICH, 2006, p.126). Criticando esse viés 

mecanicista, Gray interpreta que, para Clausewitz, a tecnologia não possui 

relevância primária, concluindo que o debate sobre RAM adquiriu erroneamente o 

enfoque em uma guerra baseada na informação (ibid). 

Blank aponta na mesma direção, asseverando que a tecnologia per se não 

pode garantir a vitória. A mera aquisição de plataformas de alta tecnologia agregada 

não garantirá a eficiência das mesmas, salvo se tais plataformas forem empregadas 

por forças capazes de usá-las, supri-las e comandá-las (BLANK, in. ARQUILLA e 

RONFELDT, 1997, p. 62).  

Em resumo, o planejamento, operacionalização e execução de uma RAM deve 

buscar manter o contato com o real e exequível, não esquecendo de que a inovação 

tecnológica aplicada para fins militares não é um fim em si, mas um valioso meio a 

serviço do elemento humano, esse sim o valor central de qualquer instituição militar. 

Do exposto, é lícito postular que a RAM americana seja talvez o mais potente 

indutor das mudanças militares em curso na primeira década do século corrente 

(FARRELL e TERRIFF, 2002, p.3), inclusive na mudança buscada pelo Exército 

Brasileiro. Por essa interpretação, pode-se inferir que o isomorfismo institucional é 

uma das fontes do Processo de Transformação do Exército. 

 

2.4 MUDANÇA MILITAR: EXEMPLOS 
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Para exemplificar e destacar nuances e diferenças, o referencial teórico 

sobre mudanças militares delineado nos itens 2.2 e 2.3 foi aplicado a dois países – 

Chile e Espanha – que experimentaram mudanças militares. 

A escolha se baseou no fato que o Processo de Transformação do Exército 

cita os processos de mudança militar dos dois países como referência (maiores 

detalhes no item 3.2.2). 

Ressalte-se que não se trata de um trabalho comparativo, mas que tão-

somente busca apresentar as distintas dimensões e parâmetros adotados nos 

distintos processos de mudança militar visitados. 

A apresentação dos processos de mudança foi organizada com base no 

esquema constante da tabela 02 . 

PAÍS  
 

QUESTIONAMENTO DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Ocorreu mudança? 
Ocorreram processos de transformação militar no período em questão 
(do fim da Guerra Fria aos dias atuais)? 
Caso positivo, qual(ais) foram (como foram denominados)? 

Legislação 
pertinente 

Livro Branco de Defesa Nacional; leis/decretos; políticas nacionais; 
estratégias nacionais; publicação de manuais; outras legislações e 
documentos afetos ao assunto. 

Tipo de doutrina 
adotado 

. Tipos de doutrina militar adotados ANTES e DEPOIS dos processos 
de mudança, com base no modelo formulado por Barry Posen: 
ofensiva, defensiva e dissuasória (ibid). 
- Doutrinas ofensivas: visam à destruição das Forças Armadas 
inimigas, desarmando o oponente; 
- Doutrinas defensivas têm por objetivo negar ao adversário o objetivo 
almejado pelo mesmo; 
- Doutrinas dissuasórias buscam a retaliação do agressor, tornando 
uma eventual agressão demasiado custosa 

Tipo de 
mudança 

Segundo 
Rynning 

Mudança de primeira ordem – mudança de tipo de doutrina (implica 
em mudança de missões precípuas, capacidades e doutrina) 
Mudanças de segunda ordem – mudança de capacidade material e/ou 
reformulação/adequação da estrutura existente. 

Segundo 
Covarrubias 

Adaptação – restringe-se a adequar a estrutura já existente, sem 
mudança nas tarefas previstas;  

Modernização – consiste no aprimoramento de capacidades para o 
melhor cumprimento da missão, ainda sem mudança de tarefas 
previstas 

Transformação – trata-se do desenvolvimento de novas capacidades 
para o cumprimento de novas missões e/ou funções 

Origens das 
mudanças 

Normas culturais - Segundo Katzenstein, normas culturais dão 
sentido às ações possíveis na medida em que são a referência às 
instituições militares de quem elas são e como devem agir em dadas 
situações. As normas culturais são formadas por três fatores 
determinantes (FARRELL e TERRIFF): cultura militar, choques 
externos e imitação. 
- Cultura militar – normas culturais geratrizes de padrões de conduta 
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persistentes e internalizados, justificando a manutenção de 
determinados modus operandi, ainda que os mesmos sejam 
incongruentes com circunstâncias estratégicas e operacionais. 
- Choques externos – fatos externos suficientemente intensos para 
minar a legitimidade das normas vigentes. 
- Imitação – adoção de procedimentos, técnicas e conceitos de outras 
forças, normalmente de países de maiores expressões política, militar 
e econômica. 

Política e estratégia – imperativos estratégicos (mudança equilíbrio 
poder regional/mundial; ameaças remotas ou iminentes; etc.) e/ou 
intervenção civil (ascensão partidos políticos com orientação distinta 
da anterior) 

Inovação tecnológica – aquisição e/ou desenvolvimento novas 
capacidades tecnológicas 

Isomorfismo institucional – Associação entre um determinado 
modelo com sucesso militar, levando à adoção dos parâmetros do 
mesmo. 

Tabela 02 – Quadro de mudanças 
 

Fonte: Organizado pelo autor, com base nas obras estruturantes utilizadas. 

 

Como fontes principais de consulta, foram estabelecidos contatos com os 

Adidos Militares em exercício dos países selecionados, complementando-se a 

pesquisa com buscas a outras fontes, como publicações especializadas, trabalhos 

científicos diversos (dissertações, artigos, etc.) e outras fontes encontradas. 

 

2.4.1 Chile 

 

2.4.1.1 Mudanças ocorridas 

 

O processo de mudança do Exército do Chile foi inicialmente denominado de 

modernización (UGARTE, 1992, p.24), termo empregado de maneira genérica pelo 

então Comandante do Exército do Chile, capitão-general Augusto Pinochet Ugarte, 

em pronunciamento intitulado “Ejército de Chile: trayectoria y futuro”, de 1992 (ibid). 

Nove anos depois, o processo foi oficialmente denominado como a Reorganización 

del Ejército y el nuevo diseño de las Fuerzas (CAFFARENA, 2001, p.2), pelo 

também Comandante em Jefe à época tenente-general Izurieta, sendo o processo 

em si amiúde chamado transformación (CHILE, 2005, p.147). 

No período de gestão do general Pinochet, foi concebido o Plan Alcázar, 

documento estruturante de todo o processo de mudança do Exército do Chile 

(CAFFARENA, 2001, p.4), processo este que ainda se encontra em curso 

(POBLETE, 2013, p.1-3). É relevante mencionar que o processo foi idealizado, 
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concebido e conduzido fundamentalmente em âmbito interno do Exército, com base 

em observações e análises de experiências similares de outras instituições, com as 

adaptações julgadas necessárias (CAFFARENA, 2001, p.7). 

O processo de mudança foi concebido em meio ao seguinte panorama: 

recordação recente de duas crises internacionais que quase culminaram em conflito 

armado, nomeadamente a crise com o Peru em 1974, e com a Argentina em 1978 

(VILLA, 1993, p. 144); recente transição do regime político ditatorial para o 

democrático em 1990 (BENAPRÉS, 2009, p. 17); percepção de que seria necessário 

readequar o Exército do Chile à realidade mundial e à situação social, política e 

econômica do país (UGARTE, 1993, p.3); redução de eficiência, decorrente de 

obsolescência do MEM e o aumento do lapso tecnológico entre os meios disponíveis 

e o estado da arte (CAFFARENA, 2001, p. 8-9); e processos de mudança militar em 

curso em diversos países, em particular os mais desenvolvidos (PAREDES, 2006, 

p.49). 

Em complemento ao cenário apresentado, é mister destacar dois traços 

marcantes das Forças Armadas do Chile à época: seu amplo grau de autonomia, 

tanto entre Forças, quanto em face do governo (BENAPRÉS, 2009, p.17-18); e a 

percepção arraigada de que as Forças Armadas tinham de si próprias como 

garantes exclusivas da institucionalidade, em razão de dispositivo constitucional14 

(ibid). De tais características, é possível inferir que o amplo grau de autonomia 

gozado pelas Forças Singulares era um indicador de que havia pouca 

interoperabilidade entre as Força Singulares, e a autoimagem de baluartes 

exclusivos da institucionalidade apontam para um sentimento de salvacionismo 

vigorante. 

Desde sua gênese, o processo de mudança militar chileno foi marcado pela 

aspiração explícita por aquisição de MEM tecnologicamente avançados, sendo a 

busca por equipamentos modernos um indutor para o processo, e não o fruto de sua 

                                                 
14

 Antes da reforma constitucional de 2005, a Constituição chilena previa, em seu artigo 90, segundo 
inciso: “ Las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 
existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden 
institucional de la República” (CHILE, 1980). Não grifado no original. No texto atualmente em vigor, 
consta no artigo 101 caput: “Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la 
Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional” (CHILE, 
2005).  
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análise. O trecho do pronunciamento do general Pinochet exposto abaixo é bem 

elucidativo: 

Especial relevancia tiene el equipamento de las Unidades de 
Infantería Mecanizada em los teatros de operaciones más 
adecuados, del mismo modo que ia completado de las 
Unidades de Montaña em lo que se refiere a apoyos de fuego y 
técnicos y equipo inherente al médio en que serán empleadas. 
Em el processo de modernización de las Unidades de 
Caballeria Blindada, adquiere especial connotación la 
definición de los modelos de tanques requeridos para ir 
adecuándose al vertiginoso avance de la tecnologia. 
Los apoyos de fuego céleres, autopropulsados, integrados a 
Unidades de cohetes y efectivos sistemas de defensa 
aérea, son pasos necessários en la armonía del Ejército del 
mañana. 
Asimismo, los apoyos técnicos de Ingenieros deberán contar 
com los vehículos y elementos para apoyar efetivamente a 
las armas de combate com médios equivalentes. De allí que 
los Ingenieros de combate con vehículos blindados, o bien 
mecanizados, sean una necesidad evidente. (UGARTE, 1993, 
p.12). (Não grifado no original). 
 

Parte do anseio pela atualização dos equipamentos militares decorreu da 

autoimagem de que o Exército era eficiente, mesmo em face das restrições 

materiais, porém carecia dos meios adequados para efetivar sua eficiência na 

plenitude: 

Entre los imperativos que hoy enfrenta la función militar 
encontramos la necesidad de resolver problemas de reducción 
de vida útil de una parte del material del Ejército. Asimismo, la 
disminución de la capacidad operacional de ciertas Unidades y 
la necesidad de contar con Unidades completas, a fin de 
optimizar su estado operacional y permitir que tanto Oficiales 
como Suboficiales puedan cumplir normalmente sus funciones, 
sin estar sometidos a exigencias de distinta naturaleza, con 
muy escasos medios, lo que no les permitia uma realización 
plena en lo profesional. 
(...) 
Durante muchos años la Institución mantuvo casi sin 
modificaciones su despliegue de paz, situación que en su 
momento respondió a las exigencias particulares que vivimos 
en distintos períodos de nuestra historia. Ello permitió encarar 
apropriadamente diferentes crisis, especialmente en la década 
de los 70’, cuando en dos oportunidades estuvimos próximos 
de vernos comprometidos en un conflito bélico. (CAFFARENA, 
2001, p.8). (Grifado no original). 
 

Em conjunto com a busca da obtenção de MEM no estado da arte, vigorava 

no alto comando da instituição o entendimento de que era necessária a obtenção de 

novas capacidades, especificamente para fazer face às assim chamadas “novas 

ameaças”, decorrentes de atividades como narcotráfico, crime organizado e 

terrorismo (ibid, p. 7), e do caráter difuso do sistema político contemporâneo 
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(UGARTE, 1993, p.8-10). Das capacidades arroladas como “novas”, destacam-se na 

transformación a “prontidão operacional” (CAFFARENA, 2001, p.11), a 

“interoperabilidade” entre as armas15 (PAREDES, 2006, p. 47), e do Exército como 

um todo com as demais Forças Singulares (CAFFARENA, 2001, p.11), e a 

capacidade de fazer face às “novas ameaças”, atuando no quadro de segurança 

pública interna (ibid, p. 7). 

Ao longo do processo, percebe-se que existe a clara associação da 

aquisição de material com a aquisição das capacidades almejadas, e mesmo com a 

mudança pretendida. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho: 

 
La nueva estructura de las fuerzas, terminada en su mayor 
parte a fines del 2001, consistió en lo básico, en contar con 
unidades completas, esto es más que nada a nivel de 
unidades de combate y fundamentales independientes, que 
estuviesen lo más completas posible en personal, 
equipamiento y en infraestructura. De esa forma, se produce 
automáticamente un mejoramiento en los procesos de 
instrucción, entrenamiento, mantenimiento, administración y 
funcionamiento general de las unidades y de la gestión superior 
del Ejército. (PAREDES, 2006, p. 48). (Não grifado no original). 
 

Sobre as capacidades “novas” aspiradas, é notório que a “prontidão” não 

pode ser arrolada como “capacidade nova”, nem mesmo como “capacidade”, posto 

que é ilógico para uma Força Armada sua constituição sem ter condições de ser de 

pronto empregada. Paredes deixa bem claro que o produto final desejado da 

transformación: 

 
Finalmente y lo más importante, ¿qué se obtiene con todo 
esto? Concretamente una determinada capacidad 
operacional, una capacidad de empleo efectivo de la fuerza 
con determinado nivel de eficiencia. Si al incorporar 
tecnología no obtenemos una mayor capacidad operacional, 
quiere decir que esa tecnología no es necesaria. Si la doctrina 
o forma de empleo en combate de unidades no responde a las 
amenazas posibles definidas en el campo de batalla, hay que 
revisar su orgánica o su equipamiento, pero la doctrina 
establecida, debe proporcionar una capacidad operacional 
determinada, que en definitiva corresponde, elevada al más 
alto nivel, a lo que puede un ejército enfrentar disponiendo de 
los múltiples medios de sus diferentes unidades. (ibid, p.52-53). 
(Sem grifos no original). 
 

                                                 
15

 Tecnicamente, não caberia falar de interoperabilidade entre as armas, posto que as mesmas são 
ramificações de uma mesma instituição. Interoperabilidade é cabível para operações entre Forças 
Singulares, entre estas e outras instituições (polícia, organismos internacionais, etc), e Forças 
Armadas de outros países. 
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O estabelecimento da “capacidade de emprego efetiva” como meta 

pressupõe uma clara admissão de que a Força não dispõe de tal capacidade. 

Sobre a aquisição de capacidades, cabe assinalar que a capacitação do 

Exército chileno para atuação em um quadro de segurança interna não se tratou de 

uma capacidade “nova”, posto que essa Força atuou de maneira intensa em 

missões de contrainsurgência durante a vigência do regime militar (UGARTE, 1992, 

p.30). A maior distinção entre operações tipo polícia e operações de 

contrainsurgência conduzidas em âmbito doméstico reside na motivação das forças 

adversas. Quer sejam motivadas pelo lucro obtido da venda de drogas, quer sejam 

motivadas por ideologias de diversos matizes, as forças insurgentes estarão no seio 

da população, amiúde se valendo da mesma como fonte de informes, recursos, 

disfarce e mesmo como escudo, demandando técnicas, táticas e procedimentos 

similares das forças legais para combatê-las. Em resumo, os dois tipos de operação 

consistem no mesmo tipo de capacidade militar, qual seja, o combate contra forças 

não convencionais. 

O anseio dos integrantes do Exército chileno por obter uma “nova” 

capacidade que, em verdade, já existia, remonta ao fenômeno de imitação de 

Exércitos de nações mais adiantadas, como forma de se identificar com os mesmos. 

Em outros termos, se as nações mais poderosas e adiantadas do mundo 

anteriormente se prepararam para uma guerra convencional de larga escala e, após 

o fim da Guerra Fria, conduziram processos de transformação, visando também à 

obtenção de capacidade para fazer face às “novas ameaças” (combate contra forças 

irregulares), o Exército do Chile também o faria, por se identificar aquelas 

instituições16.  

Em que pese o exposto, é forçoso destacar que a aquisição de material, e a 

obtenção de “novas” capacidades não foram os únicos traços da mudança 

planejada, pelo contrário. Um dos pilares do processo de mudança militar chileno foi 

a educação militar, entendida em sentido amplo, i.e., atividades de ensino e 

instrução militar; e a outra vertente foi a estrutura de forças (BENAPRÉS, 2009, p.4). 

Segundo Caffarena (2001, p.4), essa configuração foi delineada no Plan Alcázar, no 

qual constaram como objetivos centrais a racionalização e otimização dos meios 

                                                 
16

 A esse respeito, Farrell faz uma interessante análise sobre o Exército irlandês que, de certa forma, 
“importou” um modelo – o britânico – que não lhe servia, devido à aspiração por identidade com um 
modelo reconhecido como de um Exército moderno (FARRELL, 2002, p.69-86). 
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humanos e materiais da Força, em harmonia com a realidade política, social, cultural 

e econômica do país, tendo como marco temporal inicial o ano de 2010, bicentenário 

da emancipação política do Chile e do próprio Exército Chileno. 

Paredes indica que, a despeito dos discursos do general Pinochet, não 

houve ação significativa e concreta referente ao processo de mudança militar até 

1998, ocasião em que foi efetuada uma reformulação no sistema de Ensino do 

Exército (PAREDES, 2006, p.48), ação obviamente vinculada ao pilar da educação 

militar. Segundo GUSMÁN (2013)17, essa gestão da educação propiciou o ambiente 

para a formação de massa crítica de pessoal, intelectual e doutrinariamente 

preparados para aplicar a fase seguinte da mudança. 

Concernente à vertente da estrutura de forças, o processo contemplou duas 

linhas de esforços, interligadas entre si, que foram a reestruturação propriamente 

dita da Força, e o reequipamento. 

A reestruturação do Exército abrangeu uma profunda modificação da 

articulação da instituição, incluindo desativação de unidades consideradas, de 

regimentos com aquartelamentos em más condições estruturais ou cuja reparação 

não era economicamente viável, bem como de regimentos que não contavam com 

material adequado (CAFFARENA, 2001, p.15). A reestruturação estabeleceu 

também um audacioso programa de racionalização de efetivos, incluindo a 

diminuição progressiva de conscritos – substituídos por militares profissionais – nos 

corpos de tropa, e uma redução inicial de 27% do efetivo total em 2002, concluída 

com a redução de 46% do efetivo total no ano de 2010 (ibid, p.6). 

Ainda no âmbito da rearticulação do Ejército de Chile, o processo de 

mudança reafirmou o compromisso de manutenção da presença nacional, porém de 

maneira seletiva. Dessa maneira, a rearticulação concentrou meios em menos 

pontos, compensando a diminuição da presença em determinadas localidades com 

o aumento de capacidade de transporte estratégico, e a presença concentrada em 

locais de maior relevância (ibid, p. 13-14). A figura 04 mostra a rearticulação sofrida 

pelo Exército chileno. Os círculos maiores do mapa à direita indicam as posições 

das seis divisões de Exército chilenas (maiores detalhes na figura 05). 

Ainda na vertente da estrutura de forças, a outra linha de esforço foi a do 

reequipamento. Nesse sentido, a Reorganización del Ejército y el nuevo diseño de 

                                                 
17

 Em entrevista com o autor. O coronel José Joaquín Clavería Gusmán, do Exército do Chile, 
exerceu a função de instrutor de nação amiga na ECEME no ano de 2013. 
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las Fuerzas consistiu fundamentalmente em completar a dotação de unidades de 

manobra em pessoal, equipamento e infraestrutura, possibilitando uma melhora em 

instrução, manutenção, administração e gestão das mesmas (PAREDES, 2006, 

p.48). Essa reorganização continuou o trabalho iniciado em gestões anteriores de 

construção de aquartelamentos (Fuertes) para os regimientos18 (UGARTE, 1992, 

p.30). Dentre as aquisições de MEM destinadas à dotação plena das unidades, cabe 

destaque para a aquisição de viaturas blindadas Leopard 1V (carro de combate) e 

YPR-765 (viatura blindada de combate de fuzileiro),  que diminuíram o lapso técnico-

tecnológico das tropas blindadas chilenas (MARAMBIO, 2013, p.70).  

Em 2002, o processo concretizou a formação do que Paredes definiu como 

transformação das unidades operativas em sistemas operativos... 

 
“...capaces de cumplir su misión especialmente en el campo de 
la disuasión (campo de batalla). Los sistemas operativos se 
conforman con los medios adecuados de maniobra, apoyo, 
inteligencia y mando y control. Esta concepción resultaría vital 
para ordenar los esfuerzos modernizadores, de acuerdo a la 
necesidad de completar los sistemas operativos, con una idea 
clara de lo que el Ejército requiere y es posibles de lograr.” 
(PAREDES, 2006, p. 48) 

 

 
Figura 04 – Rearticulação do Ejército de Chile 

 
Fonte: Sítio eletrônico oficial do Ejército de Chile. Disponível em < http://www.ejercito.cl/fuerza-

terrestre.php>. Acessado em 16 de setembro de 2013. 

                                                 
18

 No Chile, os regimientos são unidades que enquadram uma peça de manobra valor batalhão 
(grupo para a Cavalaria Blindada e a Artilharia, e batallón para as demais armas), sendo que 
normalmente os regimientos são comandados por coronéis, e os batalhões e grupos por majores ou 
tenentes-coronéis do Quadro do Estado-Maior (GUSMÁN, 2013). 
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Fundamentalmente, os “sistemas operativos” se tratavam de unidades – 

nível regimento – que combinavam unidades de manobra e de apoio, consistindo na 

criação dos regimientos reforzados, que se diferenciam dos regimientos pelo 

enquadramento de uma ou mais unidades pelo fato de enquadrarem mais de uma 

unidade valor batalhão (e/ou subunidade) de naturezas distintas, contrastando com 

as formações anteriores dos regimientos, que enquadram apenas uma unidade 

(valor batalhão) da mesma natureza (CHILE, 2005, p.62-63). Em outras palavras, o 

regimento reforzado possui relativa independência tática, por contar com meios de 

manobra (unidades de arma-base) e uma ou mais unidades de apoio (Artilharia, 

Engenharia e/ou Comunicações). Gusmán (2013) destaca que a ideia de 

composição heterogênea do regimento reforzado “não causou estranheza” e foi 

recebida com naturalidade, i.e., não foi alvo de resistências nos quadros, em razão 

da reforma educacional ocorrida a partir de 1998. 

Cabe destacar que a afirmação de que houve uma “transformação das 

unidades em sistemas operativos” é um claro indício de que as unidades das armas 

não treinavam de maneira integrada. Gusmán reforça esse indício, ao afirmar que a 

reforma educacional “preparou os quadros” para a concepção de regimentos 

reforzados, deixando subentendido que tal conceito seria pouco palatável ao 

oficialato chileno. No mesmo sentido, Cuevas expôs: 

El desafío que enfrentan los mandos em las Unidades 
Reforzadas tiene relación com la tarea de agrupar la gente y la 
cultura bajo uma visión y uma estrategia común y para ello el 
Ejército les há formulado uma misión. (CUEVAS, 2001, p. 19) 
 

A evolução da guerra, em particular no século XX, moldou a organização 

dos exércitos nas armas atualmente existentes, fruto do fenômeno do isomorfismo 

institucional, já abordado na presente dissertação. Um dos pressupostos da 

existência das armas – Infantaria, Cavalaria (Blindados, Reconhecimento ou 

ambas), Artilharia (em alguns Exércitos, a Antiaérea é uma arma à parte), 

Engenharia, Intendência, Comunicações e Material Bélico (há casos em que 

Intendência e Material Bélico são fundidos na arma de Logística) – é sua atuação de 

forma sinérgica. Pelo exposto, entende-se que o estabelecimento de “sistemas 

operativos” não seja uma transformação em si, mas tão-somente a correção de um 

traço da cultura institucional avesso à doutrina militar e à lógica. 
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A criação dos regimientos reforzados teve como desdobramento a criação 

das brigadas19, a partir de 2006. Segundo a publicação DD-10001, as brigadas 

correspondem a unidades de armas combinadas, cuja organização obedece a 

propósitos específicos (ibid). Segundo Gusmán, a brigada difere do regimiento 

reforzado na existência de um Estado-Maior (os regimientos reforzados possuem 

plana mayor20), e no poder de combate da brigada (GUSMÁN, 2013). Outra 

diferença significativa, que era o grau hierárquico de comando exigido (o escalão 

brigada era comandado por um oficial general, e o regimiento por um coronel), foi 

recentemente modificada, e as brigadas passaram a ser comandadas também por 

coronéis, com exceção da Brigada Acorazada no 1 “Coraceros”, sediada em Arica 

(ibid).  

Observe-se que a concentração de unidades de emprego – divisiones, 

brigadas e regimientos reforzados – em torno dos “fuertes” abrangeu tanto a linha de 

esforço da rearticulação, com a redistribuição espacial e desativação de unidades, 

quanto a linha de reequipamento, contemplada com o estabelecimento da dotação 

material plena das unidades.  

Conforme mostrado na figura 05, a atual composição do Exército chileno é 

de seis brigadas, sendo duas brigadas especiais (Brigada de Operaciones 

Especiales e Brigada de Aviación de Ejército), e as quatro restantes, brigadas 

acorazadas (BriAco), que possuem dotação completa de modernos carros de 

combate, e igualmente modernas viaturas blindadas de combate e meios de apoio 

(MARAMBIO, 2013, p.76). 

Sobre as brigadas acorazadas, existe a clara associação entre sua criação e 

a ideia de modernidade, como se verifica na política ministerial do Ministério da 

Defesa chileno: 

d. Modernización militar: 
•   En diciembre de 2009 se crearon oficialmente la III Brigada 
Acorazada en Antofagasta y la IV Brigada Acorazada con 
asiento en Punta Arenas. (CHILE, 2010, p. 85). 

                                                 
19

 Segundo o manual de campanha brasileiro C 100-5, 3
a
 edição, a brigada é uma grande unidade 

básica de combinação de Armas, constituída por unidades de combate, de apoio ao combate e de 
apoio logístico, capaz de atuar com independência tática e de durar na ação (BRASIL, 1997, p. 2.10). 
20

 Não existe no Exército Brasileiro uma estrutura conceitualmente similar à plana mayor. Embora a 
estrutura da plana mayor seja similar à de um estado mayor, existe a diferenciação, baseada na 
composição de militares integrantes do Quadro do Estado-Maior, i.e., graduados pela Academia 
Militar, instituição chilena equivalente à ECEME. No caso brasileiro, não há diferenciação de 
designação para os estados-maiores de batalhões, e mesmo de subunidades independentes, sendo 
todos igualmente denominados “estados-maiores”, independente da ausência de militares do Quadro 
do Estado-Maior. 
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Também é digno de destaque o fato de que as brigadas acorazadas são 

compostas exclusivamente por militares profissionais, não possuindo soldados 

conscritos (GUSMÁN, 2013). 

Por isso, é cabível assinalar que o aporte de recursos para a aquisição dos 

MEM de dotação das mesmas, sua relevância para o Exército, evidenciada em seu 

destaque no organograma da Força, e a forma entusiasmada com que os 

integrantes da Caballeria Blindada chilena se referem – e mesmo se jactam – de 

suas BriAco21, são indicativos claros que permitem inferir que as brigadas 

acorazadas são percebidas no âmbito do Ejército de Chile como a concretização da 

transformación daquele Exército. 

  

Figura 05 – Organograma do Exército do Chile 
 

Fonte: Sítio eletrônico oficial do Ejército de Chile. Disponível em <http://ejercito.cl/organigrama.php>. 
Acessado em 16 de setembro de 2013. 

 

É digna de destaque que a redução de efetivos do Exército chileno se 

efetivou a partir de 2001, ano em que o general Pinochet deixou o Comando da 

instituição, consolidando a transição do poder para a autoridade civil, e que a 

                                                 
21

 Essa observação é fruto da experiência pessoal do autor com militares chilenos da arma de 
Caballeria Blindada, no Centro de Entrenamiento de Tanques (hoje Centro de Entrenamiento de 
Combate Acorazado), e da entrevista com o Cel Clavería. 
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profundidade das mudanças foi diretamente proporcional à ampliação do poder civil 

sobre a pasta de defesa: 

TRANSFORMACIONES: ETAPAS DEL PROCESO EN CHILE 
Considerando hechos de naturaleza política, y no militar, como 
momentos de inflexión en el proceso de la política militar, 
podrían distinguirse las siguientes cuatro etapas del mismo: la 
primera, de 1990 a 1994, es decir, desde el cambio de régimen 
político al reemplazo del primer gobierno en democracia; la 
segunda, de 1994 a 2000, o desde el cambio de ejes de la 
política militar a la reforma del régimen de generación del 
contingente militar (SMO) y, podría añadirse, aunque ya ve-
remos en qué sentido, el cierre de la Mesa de Diálogo; la 
tercera, de 2000 a 2005, esto es, desde el cambio en el SMO 
hasta la reforma de la Constitución Política de la República y el 
ingreso del proyecto de ley de modernización del Ministerio de 
Defensa al trámite legislativo en el Congreso Nacional; y, la 
cuarta, de 2005 a –tentativamente– 2010, extendiéndose desde 
el inicio del trámite legislativo del proyecto de ley de 
modernización del MINDEF hasta el inicio de la implementación 
de un sistema de defensa nacional (BENAPRÉS, 2009, p.17). 

 

Em suma, o processo de mudança do Ejército de Chile consistiu de um 

amplo programa de rearticulação, onde o Exército chileno abdicou da territorialidade 

plena por uma presença seletiva, compensada pela localização centralizada em 

pontos mais importantes, e por maior mobilidade. A rearticulação também envolveu 

a desativação de unidades, redução de efetivos e diminuição da proporção de 

conscritos. Incluiu um amplo programa de aquisição de MEM, completando a 

dotação material das unidades operativas, e adquirindo modernas plataformas de 

combate. Por fim, envolveu o reordenamento de unidades nos regimientos 

reforzados, brigadas acorazadas em acréscimo aos já existentes regimientos e 

divisiones. 

A despeito do caráter endógeno do processo de mudança, sofreu influência 

externa expressiva crescente, oriunda da esfera política, fruto da modernização do 

Ministério da Defesa chileno. 

 

2.4.1.2 Legislação pertinente 

 

A legislação afeta à mudança consistiu no Plan Alcázar, a Reorganización 

del Ejército y el nuevo diseño de las Fuerzas, de 2001, e a publicação DD-10001 El 

Ejército y la Fuerza Terrestre. Outros dispositivos, publicações e normas tiveram 

papel secundário na moldura do processo. 
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2.4.1.3 Tipo de doutrina adotado 

 

Nominalmente, o Estado chileno adota uma postura militar dissuasória, com 

cooperação militar chilena nos âmbitos regional e global (CHILE, 2010, p.68). Tal 

posicionamento constava no Libro de la Defensa – 2002 (CHILE, 2002, p.84-86) e foi 

mantido na edição de 2010. 

No entanto, há uma mudança sutil de postura em relação aos livros de 

defesa de 2002 e 2010. Na versão anterior, é claro o posicionamento chileno de 

resposta a agressão armada, conforme previsão no artigo 51 da Carta das Nações 

Unidas22 (ibid, p.86). Já no Libro de la Defensa de 2010, esse conceito é 

flexibilizado: 

Hasta el día de hoy, el concepto de agresión establecido por 
las Naciones Unidas es la base doctrinaria para juzgar qué 
Estado ha sido el agresor y cuál el agredido en un conflicto, 
con las consecuencias internacionales que ello podría acarrear 
para el primero.  
No obstante que en foros internacionales, incluida las Naciones 
Unidas, se ha explorado la noción de que usar primero la 
fuerza, particularmente en un contexto nuclear, es un 
criterio que puede hacer imposible o inefectiva la legítima 
defensa, es innegable que flexibilizar el criterio sobre agresión 
adoptado en 1974 podría acarrear dificultades conceptuales, 
políticas y prácticas.  
Corresponde a cada Estado la responsabilidad de disponer de 
las capacidades necesarias para detectar a tiempo una 
posible agresión en su contra y conjurarla de manera 
adecuada. (CHILE, 2010, p.85) 

  

Sem grifos no original. 

O trecho citado deixa clara a preocupação do Estado chileno sobre a 

possível ineficácia do exercício da legítima defesa, deixando subentendida a 

possibilidade de executar ações de caráter preventivo para salvaguardar seus 

interesses. Essa postura, segundo o modelo teórico de Posen, configuraria a adoção 

de uma doutrina ofensiva. Entretanto, o mesmo Libro de la Defensa de 2010 ratifica 

os princípios chilenos de respeito ao direito internacional (ibid, p.28). 

                                                 
22

 “Artigo 51. Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou 
coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o 
Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da 
segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no exercício desse direito de legítima 
defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo 
algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar 
a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da 
paz e da segurança internacionais”. (ONU, 1948). Da exegese do artigo, depreende-se que os países 
signatários obrigar-se-iam a tão-somente responder a uma agressão armada. 
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Do exposto, observa-se uma indicação de mudança de doutrina, de 

dissuasória para ofensiva, embora a mudança não tenha sido textual e 

inequivocamente instituída, possivelmente para evitar assumir o ônus da condição 

de agressor23. 

 

2.4.1.4 Tipo de mudança  

 

Segundo Rynning 

 

À luz do modelo teórico de Rynning, é possível concluir que, nominalmente, 

tratou-se de uma mudança de segunda ordem, em razão da manutenção da postura 

dissuasória (segundo o modelo teórico de doutrina militar de Posen, é uma doutrina 

de cunho mais defensivo do que dissuasório). Entretanto, é lícito inferir que há a 

indicação de uma mudança de primeira ordem, pela assunção – subentendida –  de 

uma postura ofensiva em face de uma ameaça. Note-se que essa mudança não foi 

oficialmente assegurada, porém consta de um documento oficial do governo chileno. 

 

Segundo Covarrubias 

 

Segundo o modelo de Covarrubias, a transformación do Exército do Chile 

consistiu em um claro processo de modernização, antecedida por uma adaptação. 

Não foram identificados traços de transformação à luz dessa estrutura teórica. 

A rearticulação das unidades operativas, sua reunião nos fuertes, a extinção 

de unidades com baixa operacionalidade, e a redução de efetivos assinalaram claros 

traços de adaptação, onde a Força se reorganizou para melhor cumprir suas 

missões. 

A reformulação do ensino militar, a dotação plena de material das unidades, 

e a criação dos regimientos reforzados e das brigadas acorazadas são claros 

indicativos de uma modernização, onde o Exército do Chile se reestruturou para 

melhor cumprir suas missões, tendo sido indubitavelmente bem sucedido nesse 

aspecto. 

                                                 
23

 Nesse sentido, em complemento ao artigo 51 da Carta das Nações Unidas, ver Resolução n
o
 3.314 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1974. 
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Conforme exposto anteriormente, não foram visualizadas novas 

capacidades, tampouco novas missões. Dessa forma, segundo o modelo teórico de 

Covarrubias, a transformación não foi uma transformação, sendo o melhoramento 

das capacidades existentes – em boa medida por conta das aquisições de MEM – 

confundida com a transformação. 

Em que pese a grande ênfase do processo chileno na aquisição de MEM, 

não se trata de pura e simplesmente tachar o mesmo de tecnicista. 

Inequivocamente, unidades militares necessitam de equipamentos e materiais 

adequados para cumprirem suas missões, e, nos tempos contemporâneos da era 

digital, a adequação dos MEM passa mandatoriamente por tecnologia aplicada. No 

entanto, a natureza das missões constitucionais consiste no ponto de partida para a 

delimitação das capacidades necessárias e desejadas, e das capacidades é que se 

buscam quais MEM atendem àquelas capacidades, tudo em conformidade com a 

disponibilidade de meios e a realidade de cada país.  

No caso da transformación chilena, a aspiração por MEM modernos de 

última geração foi estabelecida como ponto inicial, e sua obtenção o ponto capital 

final. No entanto, a tecnologia per se não é garante de capacidade (PAREDES, 

2006, p.52-53) Como resultado, a pretendida transformação se deteve e – 

aparentemente – se contentou com a modernização, entendendo que a 

transformação de fato ocorreu. 

 

2.4.1.5 Origens das mudanças 

 

Normas culturais 

 

Dentre os fatores das normas culturais, são dignos de destaque a cultura 

militar e a imitação. A cultura militar vigorante no Exército chileno privilegiava o 

amplo grau de autonomia da instituição, fazendo com que os documentos 

estruturantes da mudança militar tenham sido gerados de forma endógena. Mesmo 

assim, o referido processo sofreu influência do controle externo exercido pelo 

Ministerio de la Defensa. A imitação ficou caracterizada com a referência clara a 

processos de mudança ocorridos em nações desenvolvidas, inclusive com a 

aspiração a uma capacidade – operações contra forças não convencionais – tida 

como nova para os países referências, porém já disponível para o Exército chileno. 
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Política e estratégia 

 

Embora o processo de mudança militar chileno tenha se iniciado em meio à 

transição de retorno à democracia, o fator de cunho político/estratégico mais 

relevante para a busca por mudança foi a crise entre Chile e Peru, com o importante 

fator interveniente da condição mediterrânea da Bolívia. Os aspectos de tal crise não 

foram aprofundados por fugirem aos objetivos da presente dissertação. Entretanto, a 

relevância da tensão latente entre Chile e Peru (e, em menor escala, Bolívia) são 

evidenciados na articulação das brigadas acorazadas: três das quatro brigadas 

blindadas chilenas estão na porção setentrional do território (Arica, Pozo Almonte e 

Antofagasta), sendo justamente as brigadas que receberam os meios de combate de 

maior letalidade (carros Leopard 2A4 e Marder 1A3). 

Já mencionado, também é digno de destaque o processo de modernização 

pelo qual o Ministerio de la Defensa chileno passou, atuando de maneira mais 

assertiva sobre a Força. É notório o aumento gradual do controle civil sobre o 

Ejército de Chile, à medida que o processo de consolidação do Ministerio de la 

Defensa ocorria. Esse controle pode ser exemplificado pelas medidas de restrição 

de efetivos, e redução de cargos de oficiais generais (GUSMÁN, 2013). 

 

Isomorfismo institucional 

 

Ao optar pela formação de regimientos reforzados e brigadas, o Ejército de 

Chile se reorganizou em consonância com o modelo adotado por diversos países, 

como Alemanha, Brasil, Espanha, França, Reino Unido e, mais recentemente, EUA. 

 

 

2.4.2 Espanha 

 

2.4.2.1 Mudanças ocorridas 

 

O Proceso de Transformación de la Defensa espanhol foi formalmente 

adotado no ano de 2003, por meio da promulgação da Revisión Estratégica de la 

Defensa (ESPANHA, 2003), documento que oficializa e orienta o processo de 
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mudança militar das Forças Singulares já em curso daquele país (COLOM, 2011, 

p.119). 

Segundo Martín (2008, p.21-23), o processo de mudança militar espanhol 

ocorreu de maneira concomitante com alguns dos principais acontecimentos da 

História contemporânea (espanhola e mundial). Martín (ibid, p.23) destaca que, no 

âmbito internacional, três fatos tiveram influência crucial no processo em tela: o 

ingresso espanhol na OTAN; o ingresso da Espanha na Comunidade Europeia 

(posteriormente União Europeia); e a participação do país em missões de paz, 

assistência humanitária e gerenciamento de crises sob a égide da ONU. 

A origem do processo de mudança militar em tela pode ser considerada 

como a criação do Ministerio de la Defensa em 1977, ponto em que houve o início 

do planejamento integrado das Forças Singulares, e a consequente perda gradual 

da autonomia das mesmas (ARTEGA, 2011), e também as reformas 

profissionalizantes ocorridas no Ejército de Tierra desde então (ibid). 

Todavia, embora a data “oficial” do proceso de Transformación seja do ano 

de 2003, as origens remotas da mudança em tela remontam ao ano de 1984, 

quando foi promulgada a Ley Orgánica de Criterios Básicos de Defensa Nacional y 

Organización Militar, em 5 de janeiro de 1984 (ESPANHA, 1984). 

Um marco inicial mais preciso do início do processo de mudança do Ejército 

de Tierra24 é a elaboração do Plan META (Plan General de Modernización del 

Ejército de Tierra), de 1983, elaborado à luz da remodelagem sancionada pelo 

dispositivo legal mencionado (ibid). À época, o Ejército de Tierra era uma instituição 

organizada por critérios territoriais, distribuída por nove “capitanías generales” com 

competências orgânicas, operativas e jurisdicionais (ibid). Fruto desse cenário, uma 

das propostas do Plan META era converter a estrutura territorial do Exército para 

uma funcional, reestruturando-se em três elementos: o Cuartel General (um 

equivalente ao Comando), a Fuerza (equivalente à Força Terrestre), e o Apoyo a la 

Fuerza, onde se concentrariam os meios de apoio ao combate. O Plan META previu 

a supressão de 3 capitanías, e a extinção de 116 unidades, reduzindo pela metade o 

efetivo, porém tal reestruturação não se efetivou por restrições orçamentárias (ibid). 

                                                 
24

 Segundo sua lei orgânica (Ley orgánica 5/2005), as Forças Armadas da Espanha são organizadas 
em Fuerza del Ejército de Tierra, Armada Española, Ejército del Aire e Unidad Militar de Emergencias 
(ESPANHA, 2005). A expressão “Ejército de Tierra” e o termo “Exército” serão considerados 
sinônimos, não se  confundindo com a Força Aérea (“Ejército del Aire”). 
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No ano de 1990, o Exército espanhol fez uma segunda tentativa de 

reorganização, por meio do Plan RETO, que buscou equacionar a redução de 

efetivo de cerca de 25%, decorrente da redução do tempo de serviço militar de doze 

para nove meses (ibid). 

A terceira tentativa de reestruturação do Exército se deu em 1994, por meio 

do Plan NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra), que buscou efetivar a 

transição de uma Força territorial para outra com vocação e capacidade de projeção 

exterior (ibid). É imperioso assinalar que o Plan NORTE pontuou uma mudança 

ocorrida na Espanha com relação à OTAN. O ingresso da Espanha na aliança 

atlântica em 1982 sofreu considerável oposição interna, refletindo na decisão política 

de restringir a atuação de tropas espanholas fora de seu território por longo tempo, e 

somente permitir sua atuação sob comando espanhol (OTAN)25. Essa decisão, 

referendada em 1986, foi finalmente revogada com o endosso do Parlamento à 

participação plena das forças espanholas na estrutura de comando militar integrado 

da aliança em 1996, assinalando sua integração completa à OTAN (ibid).  

A plena integração à aliança atlântica coincidiu com uma maior inserção 

espanhola no seio da União Europeia, fato assinalado pelo compromisso espanhol 

de “estar entre los cinco primeros países de Europa”, assumido na Cúpula da União 

Europeia em Nice, em 2000 (ESPANHA, 2001). Também o Estado espanhol 

assumiu o compromisso de liderar estruturas e unidades multinacionais (ibid) 

O envolvimento da Espanha com os assuntos da Europa e OTAN, e o papel 

que o país desejou desempenhar no cenário internacional, deram azo à adequação 

do dispositivo espanhol de segurança e defesa, ensejando um novo processo, a 

Revisión Estratégica de la Defensa (ESPANHA, 2003), o qual visou condicionar a 

identificação e desenho das novas estruturas e capacidades necessárias, tanto de 

tropas quanto de estrutura de comando e apoio (ESPANHA, 2001, p.2). 

Para atender a tal demanda, o Real Decreto (RD) 912/2002, de 06 de 

setembro de 2002, finalmente efetivou caráter funcional e operativo às Forças, 

substituindo em definitivo o critério territorial das mesmas (ESPANHA, 2002), vale 

dizer, voltando-as para emprego expedicionário. O RD 912/2002 efetivou a estrutura 

de cada Força Singular em Cuartel General, Fuerza, e Apoyo a la Fuerza, já 

estipulado pelo Plan META. 

                                                 
25

 OTAN. About member countries and their accession. Disponível em < 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm?> . Acessado em 20 de outubro de 2013. 
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Segundo o documento intitulado Ejército XXI – un salto cualitativo de Ejército 

de Tierra, elaborado pelo Estado Mayor del Ejército de Tierra, o Ejército de Tierra 

deveria ser projetado para o combate, com organização, equipamento e 

adestramento voltados para o enfrentamento, pois dessa forma, poderia 

desempenhar missões de não-guerra, como missões de paz, porém jamais poderia 

combater se fosse projetado para missões de não-guerra (ESPANHA, 2001, p.5). 

Para o Estado Mayor del Ejército de Tierra, a complexidade dos conflitos 

contemporâneos pode fazer com que uma operação varie mesmo de um extremo 

(não-guerra) a um conflito de alta intensidade (ibid, p.6). Considera, também, que as 

forças blindadas e mecanizadas seguirão sendo decisivas na manobra terrestre do 

futuro, sem alternativa tecnológica que as substitua ao menos nos próximos 20 anos 

(ibid, p.7).  

Diante do exposto, o Estado Mayor del Ejército de Tierra visualizou a 

necessidade de obter pronta capacidade de projeção de poder, com tropas ligeiras 

(efeito rápido),  seguidas de tropas mais pesadas em curto espaço de tempo. (ibid, 

6-8). 

Também visualizou a brigada como “unidad de cuenta” (ibid, p.8), enquanto 

que a divisão era considerada a unidade operativa: 

Por lo que respecta a las formaciones operativas puestas en 
escena, la Brigada es considerada, en todos los países 
aliados, un estándar en términos cuantitativos y de 
organización, es la "unidad de cuenta" con una estructura 
"interarmas" casi idéntica. 

La División seguirá siendo la Gran Unidad fundamental para la 
maniobra táctica, en la que están presentes, y se combinan y 
coordinan adecuadamente, la mayor parte de las  Capacidades 
Operativas. Los cuatro países europeos de referencia (Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia) coinciden en la conveniencia de 
que, en caso de tener que participar en una operación de 
combate, dentro de una alianza o coalición, cada nación 
contribuyente participe con una o más Divisiones 
completas, ya que, en situación tan exigente, no debe 
contemplarse la multinacionalidad dentro de cada División. 
(ibid) (Grifado no original). 
 

O Estado-Maior do Ejército de Tierra também visualizou a organização da 

Força com base em capacidades operativas: 

La estructura del Ejército XXI se diseñará para dar respuesta a 
la necesidad de contar con elementos con los que articular las 
formaciones operativas que se requieren en los posibles 
escenarios de empleo. Para ello el Ejército se estructurará 
sobre la base de sus Capacidades Operativas. Cada 
Capacidad debe estar orientada al logro de un efecto 
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estratégico, operacional o táctico, y se genera mediante una 
combinación de personal, adiestramiento, equipos, logística y 
estructura, asentada sobre conceptos y doctrina. 
Estas Capacidades, integradas con carácter permanente en las 
correspondientes Unidades orgánicas, se articularán en 
Organizaciones Operativas respondiendo al criterio básico de 
la modularidad. Esto proporciona flexibilidad al diseño y 
permite optimizar los recursos, escasos, para obtener el 
máximo rendimiento de los mismos. (ibid, p.6) (Grifado no 
original). 
 

A Revisión Estratégica de la Defensa se baseou nos trabalhos realizados 

pela OTAN em 1999, e arrolou seis características básicas de Forças Armadas aptas 

aos desafios estratégicos vindouros (ESPANHA, 2003, p. 63-67): 

- Mobilidade e capacidade de projeção – fundamentalmente, trata-se de 

possuir capacidade expedicionária, i.e., operar a longas distâncias de suas bases, e 

mesmo de seu território. Esta característica é obtida por meio de forças com 

mobilidade tática e estratégica26, capazes de ser projetadas em curto espaço de 

tempo a distâncias consideráveis; 

- Sustentabilidade – O desdobramento de tropas além das próprias 

fronteiras, normalmente em locais carentes de infraestruturas necessárias, demanda 

maiores esforços logísticos para sua manutenção, particularmente em missões com 

maior extensão temporal; 

- Disponibilidade – Característica evidenciada pela prontidão de 

equipamento e pessoal permanentemente adestrado em conformidade com as 

possibilidades de emprego; 

- Superioridade no enfrentamento – Condição de obter superioridade em 

qualquer tipo de ambiente, por meio de armas inteligentes, disparo remoto e outros 

MEM com tecnologia aplicada, tudo a fim de obter vantagem comparativa; 

- Proteção – Característica evidenciada pela utilização de meios capazes de 

prover proteção individual, proteção coletiva e proteção às infraestruturas, tudo para 

fazer face à proliferação das armas de destruição em massa (o texto exemplifica 

com os meios QBNR27), seus vetores de lançamento, e outras ameaças; 

                                                 
26

 Segundo o GLOSSÁRIO DAS FORÇAS ARMADAS (MD 35-G-01), mobilidade estratégica diz 
respeito à mobilidade de uma força em relação a grandes distâncias, e à execução de ações 
estratégicas, apreciada, particularmente, pela sua transportabilidade, raio de ação, velocidade de 
intervenção e flexibilidade de emprego. Já a mobilidade tática diz respeito à mobilidade no campo de 
batalha, na execução de ações táticas, apreciada, particularmente, pelo seu raio de ação, velocidade,  
insensibilidade ao terreno e às condições meteorológicas e, também, flexibilidade de emprego 
(BRASIL, 2007, p.163). Dois exemplos clássicos de mobilidade: tropas paraquedistas possuem 
mobilidade estratégica, e tropas blindadas, mobilidade tática. 
27

 Sigla de químico, biológico, nuclear e radioativo. 
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- Comando e controle integrado – Essa característica evidencia a relevância 

da informação no mundo contemporâneo, com os efeitos evidentes de seu domínio 

para as operações militares, de maneira que a superioridade de conhecimento sobre 

o inimigo, as forças amigas, o terreno e outros fatores pode conferir vantagem no 

ciclo decisório, contribuindo para o êxito.  

O atendimento às características arroladas foi vislumbrado com uma 

organização de Força que contemplasse ao mesmo tempo facilidade de projeção e 

desdobramento, com organização modular ad hoc para cada missão (i.e., sua 

composição seria montada para cada missão, por meio de organização por tarefas), 

com adoção de armamento mais leve para propiciar sua projeção rapidamente, 

sempre com vistas à efetividade no combate (ibid, p.68). 

Dois anos após, a Ley Orgánica de la Defensa Nacional (Ley 5/2005) 

(ESPANHA, 2005) unificou em definitivo a atribuição de missões às Forças 

Armadas, consolidando a integração iniciada em 1977 com a criação do Ministério 

da Defesa. 

Do exposto, o RD 416/2006 revogou a estrutura de força proposta no RD 

912/2002, e determinou claramente:  

Las Fuerzas Armadas deben pasar de una actitud tradicional 
orientada a combatir en guerras convencionales a otra más 
evolucionada y de futuro que acepte sin reserva el dinamismo 
de los nuevos planteamientos estratégicos, las demandas de 
los ejércitos profesionales, el imperativo de las operaciones 
conjuntas y combinadas

28
, la necesidad de adiestrarse para 

ello y de actuar de forma coherente con esta realidad. 
En consecuencia, durante el proceso de transformación se 
reestructurarán y redimensionarán las fuerzas actuales; se 
potenciarán sus capacidades militares desde una decidida 
apuesta por las tecnologías más avanzadas; se racionalizará el 
despliegue de unidades concentrándolas en un número menor 
de emplazamientos; se actualizarán conceptos, normas de 
empleo y procedimientos; y se modernizará la organización 
militar mediante la reducción de niveles de carácter 
administrativo y la supresión de estructuras redundantes. 
(ESPANHA, 2006) 
 

A RD 416/2006, modificada pela Orden de Defensa (ORDEN DEF) 

3771/2008, estabeleceu como principais mudanças: a reestruturação do Ejército de 

Tierra; a adoção do escalão brigada como elemento fundamental de manobra, em 

substituição à divisão; e a criação da Unidad Militar de Emergencias. 

                                                 
28

 Nesse contexto, combinado diz respeito ao emprego de forças aliadas; e conjunto, ao emprego 
integrado de Forças Singulares distintas de um mesmo país. 
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Na nova reestruturação, o Ejército de Tierra está estruturado em Cuartel 

General Terrestre de Alta Disponibilidad, Fuerza Terrestre, Mando de Canarias e  

Fuerza Logística Operativa. O organograma do Ejército de Tierra está exposto na 

figura 06. 

O Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) é um comando 

ativado permanentemente, com a missão de ser prontamente utilizado como 

estrutura de comando em operações no âmbito do Ejército de Tierra, conjuntas ou 

combinadas. Sua criação atende claramente à demanda por capacidade de dispor 

de estrutura de comando em apoio, decorrente da assunção do compromisso 

internacional por parte do governo espanhol de liderar estruturas e unidades 

multinacionais (ESPANHA, 2001, p.5). O CGTAD é composto por um Estado Mayor 

Internacional (comandado por um general de divisão), e um Estado Mayor Nacional 

(comandado por um general de brigada); um Batalhão de Comando de Quartel-

General; o Regimiento de Inteligéncia No 1; e o Batallón de Policía Militar I (batalhão 

equivalente a um Batalhão de Polícia do Exército brasileiro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Organização do Ejército de Tierra 
 

Fonte: Ejército de Tierra de España. Disponível em 
<http://www.ejercito.mde.es/estructura/index.html>. Acessado em 25 de outubro de 2013. 

 

A Fuerza Terrestre foi reestruturada em Fuerzas Ligeras (02 brigadas de 

Infantaria leve, 01 brigada de Infantaria leve da Legión, 01 brigada de Infantaria 

paraquedista, e tropas de montanha); Fuerzas Pesadas (02 brigadas de Infantaria 
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mecanizadas, 01 brigada de Infantaria blindada, e 01 Brigada de Cavalaria); 

Comandancia General de Baleares; Comandancia General de Ceuta; 

Comandancia General de Melilla; outras unidades (Brigada de Transmisiones, 

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, Mando de Artillería de Campaña, Mando 

de Artillería de Costa, Mando de Artillería Antiaérea, Mando de Ingenieros, Mando 

de Operaciones Especiales, e Otras Unidades de Apoyo - Regimiento NBQ e 

Batallón de Asuntos Civiles). 

O Mando de Canarias possui tropas no valor aproximado de uma brigada de 

Infantaria leve reforçada, e a Fuerza Logística Operativa, por uma brigada Logística 

e uma brigada de Sanidad. 

Dessa maneira, a estruturação da Força ficou evidentemente voltada para 

uma organização funcional, voltada para emprego imediato por meio das Fuerzas 

Ligeras, seguido das Fuerzas Pesadas, caracterizando a busca pela manutenção de 

uma capacidade de combate convencional, aliada à aspiração pela obtenção de 

capacidade de emprego expedicionário. Esta última capacidade é potencializada 

pelo estabelecimento permanente do CGTAD, que é fundamentalmente uma 

“cabeça” (comando) apta a receber os “membros” (forças adjudicadas), com 

capacidades conjunta e combinada. 

A outra mudança significativa foi a adoção da brigada como elemento 

fundamental de manobra, concentrando “... sus apoyos al más alto nivel lo que le 

proporciona mayor flexibilidad y establece un único mando responsable de la 

preparación y generación de fuerza” (ESPANHA, 2006). Dessa forma, as brigadas 

foram confirmadas como escalão mais baixo com independência tática (presença de 

todos os sistemas operacionais), sem perder a flexibilidade que lhe permita uma 

organização modular de apoios, em conformidade com as tarefas a realizar 

(BUCHER, 2009, p.14). Em termos práticos, isso significa que as brigadas dispõem 

de seus meios orgânicos, contando com reforços - oriundos de outras tropas e/ou 

das Otras unidades da Fuerza Terrestre (Mando de Artillería Antiaérea, Mando de 

Operaciones Especiales, etc.) conforme a natureza das missões. 

Essa estruturação conferiu flexibilidade e modularidade à Força, indo ao 

encontro de suas demandas, tanto de manutenção de suas missões clássicas de 

combate convencional e defesa territorial, quanto de missões de caráter 

expedicionário (LAGOA, 2010), atendendo também à diretriz do Estado-Maior do 

Ejército de Tierra de modularidade e organização por capacidades. 
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Sobre a organização por capacidades, cabe esclarecer que seu 

planejamento sistematizado se deu por meio da aprovação do Proyecto de Objetivo 

de Capacidades Militares (PROCAM) (SIERO, 2006, p. 38). Segundo Siero (ibid), o 

novo método de planejamento busca a determinação dos meios materiais e de 

pessoal necessários ao cumprimento da missão imposta, sempre pela ótica 

conjunta. 

Durante a Guerra Fria, os países da OTAN tinham a clara identificação do 

bloco comunista como ameaça e provável oponente, e nesse ambiente de 

previsibilidade e de reduzida variação de cenários, elaboraram seu planejamento 

baseado em “ameaças” e “hipóteses de emprego”. Após a desintegração da União 

Soviética e do aparato militar de seus aliados, as ameaças se tornaram difusas, 

pouco previsíveis e de múltiplas possibilidades, obrigando os estrategistas da 

aliança atlântica a moldarem seus planejamentos em torno de capacidades, e não 

mais em ameaças claras. Siero (ibid) esclarece que o que norteará o planejamento 

futuro será “o que o inimigo poderá fazer”, não mais “contra quem” ou “onde” será o 

enfrentamento, conferindo ao planejamento alto grau de incerteza, que exigirá 

profunda análise e soluções imaginativas. 

Na terminologia da OTAN, capacidade militar é o conjunto de elementos 

(material, infraestrutura, recursos humanos, adestramento e organização) 

empregados com base em princípios e procedimentos doutrinários, visando à 

obtenção de um determinado efeito militar (LAGOA, 2010). Do exposto, vislumbra-se 

que capacidade militar não se restringe a um sistema de armas, mas sim um 

conjunto de fatores, mais ou menos críticos, porém igualmente importantes para a 

obtenção do efeito desejado (SIERO, 2006, p.38). 

Segundo LEITE (2011, p.3), os elementos funcionais possuem variação de 

denominação entre países, porém sua essência é praticamente idêntica. Siero 

(2006, p.41) exemplifica os sistemas DOTMLPF estadunidense, PRICIE canadense, 

FIC/POSTED australiano, e o espanhol MIRADO, ressaltando que todos abordam –  

ainda que com denominações sutilmente distintas – os mesmos elementos 

funcionais de doutrina, organização, adestramento, material, liderança, pessoal, 

infraestruturas (facilities em inglês) e interoperabilidade29. 

                                                 
29

 A sigla americana DOTMLPF é o acrônimo de doctrine, organization, training (adestramento), 
material, leadership, personal, e facilities (infraestrutura). Dessa maneira, apenas o ítem 
interoperabilidade faltou neste acrômino. 
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 Com base no planejamento baseado em capacidades, e na previsão da Ley 

Orgánica de la Defensa Nacional 05/2005 que atribui ao Jefe de Estado Mayor de la 

Defensa (JEMAD)30 as missões – entre outras – de propor ao Ministro da Defesa as 

capacidades militares adequadas à execução da política militar, e elaborar e definir a 

estratégia militar31 (ESPANHA, 2005), a estrutura de Força é elaborada por meio do 

seguinte processo: com base na política militar (emanada pelo escalão político 

Presidente del Gobierno e Ministro de la Defensa), no ambiente operativo e outras 

considerações, o JEMAD elabora a estratégia militar, da qual derivarão as 

necessidades operativas e destas os conceitos. Os conceitos são aperfeiçoados 

pelo processo de desenvolvimento do conceito e experimentação (concept 

development and experimentation – CD & E), e do processo de CD&E são definidas 

as capacidades militares. Uma vez definidas, as capacidades militares servem de 

subsídio ao JEMAD para propor ao Ministro da Defesa novas capacidades, bem 

como para a elaboração da doutrina militar. Das novas capacidades propostas, é 

elaborada a estrutura de Força. A figura 07 sumariza o processo de elaboração das 

capacidades propostas e da estrutura de Força. 

O processo descrito acima, se corretamente seguido, apresenta a 

significativa virtude de condicionar a estruturação da Força ao estudo interpretativo 

das capacidades militares desejadas, as quais têm sua origem na estratégia militar, 

a qual é definida com base na política militar. Dessa maneira, ao menos em tese, a 

Força será estruturada em conformidade com as necessidades observadas, e 

orientada com a estratégia e a política militares nacionais. 

Em meio ao processo de mudança militar em curso, o Estado-Maior 

Conjunto espanhol vislumbrou a necessidade de criar a Unidad de Transformación 

de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS), órgão para auxiliar do JEMAD no concernente 

à transformação das Forças Armadas, e responsável pelos processos de 

investigação e estudo de conceitos organizacionais e doutrinários, bem como à 

implantação de novas tecnologias, participando conjuntamente aos Estados-Maiores 

das Forças Singulares do estudo, consecução e desenvolvimento das novas 

capacidades militares (ESPANHA, 2008). 

 

                                                 
30

 Cargo sem equivalência no Brasil, uma vez que o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA) não possui as atribuições e precedências do JEMAD espanhol. 
31

 Artigo 12, d) e e), Ley Orgánica de la Defensa Nacional 05/2005. 
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Figura 07 – Processo de elaboração da estrutura de Força 

 
Fonte: LAGOA, 2010. 

 
Embora Siero enfatize que o planejamento não se restringe à determinação 

de meios necessários para tipos de conflitos ou missões (SIERO, 2006, p.38), o 

processo de mudança militar certamente incluiu a modernização e aquisição de 

MEM. Para o Ejército de Tierra, o processo abrangeu o longo processo de 

modernização da frota blindada, substituição dos sistemas de armas antiaéreos de 

tubo por mísseis, modernização e aquisição de novas aeronave para a Fuerzas 

Aeromóviles del Ejército de Tierra (comando que centraliza os meios da aviação do 

Exército espanhol), e grandes investimentos e aquisições de meios de guerra 

eletrônica (ARTEAGA, 2011). 

Arteaga (ibid) identifica no processo de aquisição e modernização dos MEM 

do Ejército de Tierra uma clara preferência por produtos nacionais ou europeus, 

mencionando o Leopardo 2E, “versão” do carro de combate alemão Leopard 2A6 

fabricada sob licença na Espanha; a viatura blindada de combate para fuzileiro (VBC 

Fuz) Pizarro, uma produção hispano-austríaca; e o helicóptero de reconhecimento e 

ataque EC665 Tigre, fabricado pela Eurocopter. 

Ainda assim, Arteaga menciona uma falta de apoio à pesquisa e ao 

desenvolvimento da indústria de defesa nacional, fruto do que a referida autora 
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descreve como “política inconstante de aquisições”, citando o exemplo da empresa 

alemã Heckler & Koch, que comprou a patente do fuzil G-3, desenvolvido pela 

estatal espanhola CETME Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales 

(CETME), e desenvolveu o fuzil alemão HK G-36, empregado pelas Forças Armadas 

espanholas. Quatro décadas depois, o CETME não mais existe, e a Espanha 

importa fuzis HK. Mencionou ainda o Blindado Mediano de Ruedas (BMR), “símbolo” 

das forças de paz espanholas em missões da ONU, que não sofreu atualizações, e 

foi substituído por blindados sul-africanos RG-31 Nyala, e italianos Centauro e LMV 

Lince (ibid). 

A terceira mudança significativa impetrada pelo RD 416/2006 é a criação da 

Unidad Militar de Emergencias (UME), Força conjunta permanente que tem como 

missão “...la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la 

seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 

catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas” (ESPANHA, 2006), conforme 

previsto na ley orgânica 5/200532 (ESPANHA, 2005). 

O RD 1097/2011 aprovou o Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de 

Emergencias, arrolando as situações de emergência em que a intervenção da UME 

pode ser ordenada, como catástofres naturais, acidentes QBNR, atentados 

terroristas, entre outras. 

Para o Ejército de Tierra e demais Forças Singulares, a criação da UME em 

caráter permanente, com meios próprios e missões definidas, tem como principal 

consequência o afastamento da necessidade de cumprimento de missões 

subsidiárias não afetas ao preparo e emprego como Força Armada, previstas na lei 

orgânica de 2005. 

 

2.4.2.2 Legislação pertinente 

 

O processo de mudança militar espanhola é regido principalmente pelos 

seguintes dispositivos: Orden de Defensa/3771, de 10 de dezembro de 2008, que 

modifica o RD 416, de 11 de abril de 2006 (que revogou o RD 912, de 06 de 

setembro de 2002); ley orgânica de la defensa nacional 5, de 17 de novembro de 

                                                 
32

 Artigo 15, 3: “3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones 
públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente”. 
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2005; Orden Ministerial 114, de 18 de setembro de 2006, que delimitou as linhas 

gerais do processo de transição à nova estrutura de Força; e o RD 1097/2011, que 

regulamenta o emprego da UME. 

 

2.4.2.3 Tipo de doutrina adotado 

 

A plena integração espanhola à estrutura de comando militar integrado da 

OTAN é um marco divisório na doutrina militar espanhola, a qual passou de uma 

doutrina marcadamente defensiva, para uma doutrina ofensiva, inserida no 

planejamento político-estratégico da aliança atlântica, que visualiza o engajamento 

das ameaças fora de sua base territorial, traço destacado no texto a seguir: 

 
NATO’s essential and enduring purpose is to safeguard the 
freedom and security of all its members by political and military 
means. Collective defence is at the heart of the Alliance and 
creates a spirit of solidarity and cohesion among its members.  
NATO strives to secure a lasting peace in Europe, based on 
common values of individual liberty, democracy, human rights 
and the rule of law. Since the outbreak of crises and conflicts 
beyond the borders of NATO member countries can jeopardize 
this objective, the Alliance also contributes to peace and 
stability through crisis management operations and 
partnerships. Essentially, NATO not only helps to defend the 
territory of its members, but engages where possible and 
when necessary to project its values further afield, prevent 
crises, manage crises, stabilize post-conflict situations and 
support reconstruction. (OTAN) (Sem grifos no original). 
 

 

2.4.2.4 Tipo de mudança  

 

Segundo Rynning 

Segundo o modelo teórico de Rynning, o processo de mudança militar 

espanhol consistem em uma clara mudança de primeira ordem, em razão da 

mudança de uma doutrina defensiva, adotada inclusive no âmbito da OTAN até o 

ano de 1996, para uma doutrina ofensiva a partir de então. 

 

Segundo Covarrubias 
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O processo de mudança militar vivenciado pelo Exército espanhol se iniciou 

por uma adaptação, caracterizada pelas tentativas de reestruturação esboçadas nos 

planos META e RETO. 

A partir do Plan NORTE e do endosso parlamentar à participação plena das 

Forças espanholas no comando militar integrado da OTAN, a abolição da restrição 

ao emprego de tropas espanholas fora de seu território e sob comando aliado (“não 

espanhol”), e a plena inserção espanhola na aliança atlântica demandaram das 

Forças Armadas da Espanha – e, por inclusão, o Ejército de Tierra – a aquisição de 

novas capacidades, para o cumprimento de novas missões, evidenciando uma 

transformação segundo a estrutura teórica de Covarrubias. 

Essa transformação foi sendo pavimentada pela promulgação dos diversos 

dispositivos legais mencionados anteriormente, atingindo o ápice com a criação da 

UTRAFAS, voltada especificamente para o processo de transformação. 

Também é digna de destaque a criação da Unidad Militar de Emergencias, 

Força conjunta permanente que desonera as Forças Singulares das missões 

subsidiárias previstas em sua ley orgánica, acentuando o caráter não-territorial, 

operativo, e funcional do Ejército de Tierra. 

 

2.4.2.5 Origens das mudanças 

 

Política e estratégia 

 

Identifica-se claramente a integração plena da Espanha à estrutura de 

comando integrado da OTAN como o ponto marcante dentro de seu Processo de 

Transformação, posto que essa integração assinalou a mudança de doutrina, sendo 

a transformação  propriamente dita decorrente de tal decisão política. 

Cabe ressaltar, também, que o Processo de Transformação espanhol foi 

claramente provocado pela autoridade política, sendo conduzido em conformidade 

com a decisão dessa instância decisória. 

Outro aspecto essencial para a mudança militar espanhola foi a autoimagem 

do Estado espanhol, e o papel que o mesmo visualizou desempenhar nos cenários 

europeu e mundial. A busca pelo status de potência política e militar no contexto da 

União Europeia e da OTAN gerou as forças de mudança para adequar seu poderio 

militar à posição que a Espanha julgou adequada para si no panorama internacional. 



78 
 

 

Isomorfismo Institucional 

 

De maneira inequívoca, o planejamento militar baseado em capacidades 

adotado pela OTAN, e especificamente o sistema de elementos funcionais de 

capacidades DOTMLPF estadunidense foi referência adotada pelo Ejército de Tierra 

em seu Processo de Transformação, evidenciando o isomorfismo institucional. 
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3. O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO 

 
“Military organizations are societies built around and upon the 
prevailing weapons systems. Intuitively and quite correctly the 
military man feels that a change in weapon portends a change 
in the arrangements of his society”. (ELTING MORISON) 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Por ocasião da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e 

imediatamente ao término daquele grande conflito, ocorreu uma mudança de 

percepção de muitos brasileiros acerca da dimensão do país no panorama 

internacional, aflorando o entendimento de que o Brasil deveria deixar sua condição 

de país pequeno para assumir e vivenciar a condição de potência a que de fato fazia 

jus (McCANN, 1995, p. 318). 

Esse sentimento se mostrou intensificado em meados do decênio 1960-

1970, já durante a vigência do Regime Militar no Brasil, quando o governo Castello 

Branco adotava o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), pavimentando 

o caminho para o surto desenvolvimentista experimentado no período de 1968 a 

1973, que se convencionou chamar “Milagre Brasileiro”, e a grande aspiração do 

“Projeto Brasil Potência” (CYSNE, 1994, p.236). Vigoravam o otimismo e a firme 

crença na inevitabilidade do desenvolvimento brasileiro, como se depreende do texto 

exposto: 

O que representa o Brasil? Apenas um país sul-americano em 
desenvolvimento, com 8,5 milhões de km

? 
Qual seu papel no 

mundo e no Ocidente? 
Para não nos estendermos muito, consideremos apenas que 
esse país é um gigante; (...) povo que implanta uma indústria 
automobilística, a qual, em 8 anos, alcançou o 9

o
 lugar em 

produção no Globo, alinhando-se a velhos países industriais; 
(...) país cujo adiantamento técnico poderá torná-lo capaz de 
produzir armas nucleares num prazo de poucos anos, 
conforme relatório da ONU (...) 
Apesar de seus contrastes, não se pode negar que o Brasil é 
um país destinado a desempenhar papel saliente nas grandes 
questões do mundo. Se hoje estão em pauta os Estados 
Unidos, o Reino Unido, URSS, França, China, amanhã, 
queiram ou não, a voz do Brasil será ouvida com mais 
ressonância; a Nação, através de seus delegados, assentar-se-
á à mesa das conferências internacionais, com grande poder 
de decisão. (POZZOBOM, 1968, p. 90). 
 

Coerente com a histórica postura desenvolvimentista da instituição e com o 

panorama político-econômico propiciado pelo regime, a oficialidade do Exército já se 
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preocupava com a adequação da expressão militar do Poder Nacional brasileiro à 

condição de potência aspirada e julgada adequada para o Brasil. 

Esse ambiente propiciou a produção de artigos e escritos sobre a 

reformulação da Força Terrestre. À época, o periódico A Defesa Nacional era um 

dos principais veículos de divulgação de artigos científicos, ensaios e proposições 

doutrinárias militares. Da observação dos sumários de edições de meados da 

década de 1960 e início da década de 1970, verifica-se a recorrência de artigos 

versando sobre reorganização, modernização e reestruturação de tropas. 

Para exemplificar essa verve produtiva, serão mencionados três artigos 

publicados n’A Defesa Nacional, por seu conteúdo e natureza, e por sua abordagem 

prospectiva de mudanças militares posteriormente adotadas. 

Em 1966, um grupo de instrutores da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME)33 publicou o artigo intitulado “Nova organização para a Cavalaria” 

(Sant’Anna et al, 1966), trabalho iniciado em razão do diagnóstico contido no estudo 

de reestruturação das Forças Terrestres nacionais, sobre a deficiência da 

organização da Cavalaria à época. Expondo as razões que levaram ao estudo de 

uma nova organização para a arma, o grupo arrolou as características desejadas 

das grandes unidades (GU) de Cavalaria, com observações como a adoção do 

escalão brigada como módulo de emprego tático34, prazos e metas para a 

mecanização das unidades hipomóveis, e propostas de organização das unidades e 

GU. 

Por envolver a evolução de meios hipomóveis para mecanizados, transição 

considerada como um grande salto tecnológico e doutrinário, a 

reorganização/reestruturação da Cavalaria foi assunto recorrente nas publicações do 

período ora visitado35.  

Com uma conotação distinta, Espírito Santo (1966) escreveu o artigo “O que 

se passa com a Artilharia de Mallet?”, em um verdadeiro libelo acusatório contra a 

                                                 
33

 O grupo foi integrado pelos seguintes oficiais: Ten Cel Jorge Frederico Machado de Sant’Anna 
(chefe), Ten Cel Alberto de Leo, Ten Cel Jorge Alves de Souza, Ten Cel Carlos Alfredo Malan de 
Paiva Chaves, Maj Ari Capela, Maj Armando de Morais Âncora Filho, Maj Armando Luiz Malan de 
Paiva Chaves, Maj Clóvis Jacy Burmann, Maj José Nadir Novis, Maj Deocleciano Azambujza, Maj 
Francisco Rodrigues Fernandes Júnior e Maj Alvaro Attila Alvetti. O artigo foi assinado “Por um grupo 
de instrutores da ECEME”. 
34

 A Cavalaria do EB era, à época, organizada nas Divisões de Cavalaria (DC). Maiores detalhes no 
item 3.1.1. 
35

 Nesse sentido, alguns exemplos: ROCHA, 1968a; PINTO, 1967; POZZOBOM, 1968; ROCHA, 
1968b. 
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obsolescência do MEM e da doutrina de emprego da Artilharia e a estagnação 

experimentada pela arma que, por exemplo, não dispunha de uma unidade 

autopropulsada sequer (ESPÍRITO SANTO, 1966, p. 163). Com comparações 

recorrentes às outras armas, notadamente a Cavalaria, Espírito Santo apontou para 

as evoluções do combate, tanto convencional quanto de contraguerrilha, e a 

relevância da Artilharia para o mesmo, concluindo com a premência de renovação, 

sob pena de não acompanhar as evoluções experimentadas pelas demais armas. 

Por fim, no artigo intitulado “Forças helitransportadas de Infantaria” 

(DOMINGUES, 1970), o capitão Antonio Apparicio Ignácio Domingues tece uma 

descrição detalhada do emprego de forças helitransportadas, baseando-se na 

experiência vivenciada pelo Destacamento Brasileiro da Força Armada 

Interamericana (FAIBRÁS)36, e no manual de campanha estadunidense (field 

manual – FM) FM 57-35 – Operações Aeromóveis37. Abordando conceitos, 

definições doutrinárias e quadros organizacionais, Domingues destacou a 

versatilidade da tropa helitransportada, exemplificando sua aplicabilidade em 

operações contraguerrilha, tipo de combate com o qual o EB lidava à época, 

apresentando em seguida a organização de uma força helitransportada, em verdade 

uma companhia de fuzileiros (Cia Fuz) adestrada para realizar operações dessa 

natureza (ibid, p.102) reforçada com elementos de saúde e comunicações. 

Dos textos visitados, vislumbra-se o sentimento vigente à época de 

necessidade de reformulação doutrinária, com grande ênfase na aquisição de MEM, 

porém com a devida evolução doutrinária cabível. 

Esse foi o ambiente em que se desenvolveu o processo de mudança militar 

que será estudado a seguir. 

 

3.1.1 O Plano Diretor de 1970 

 

A mudança militar almejada, planejada e ocorrida no Exército Brasileiro no 

início dos anos 1970 teve gênese na elaboração das Bases para a Doutrina Militar e 

                                                 
36

 A Força Interamericana de Paz (FIP) foi estabelecida por resolução da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), de 6 de maio de 1965, para colaborar na restauração da normalidade na 
República Dominicana. Atendendo à resolução da OEA, o Brasil organizou o Destacamento Brasileiro 
da Força Armada Interamericana (FAIBRÁS), com um Batalhão do Exército e um Grupamento de 
Fuzileiros Navais. (Fonte: Exército Brasileiro. Disponível em <http://www.eb.mil.br/faibras> Acessado 
em 03 Set 13) 
37

 Tradução livre de Airmobile Operations. 



82 
 

das Diretrizes, e dos Planos para a Organização, Equipamento, Instrução e 

Emprego do Exército Brasileiro (BRASIL,1970). 

Com base nos documentos supracitados, o EME realizou um estudo 

aprofundado, a fim de produzir a documentação que permitisse passar da fase da 

formulação para a implantação da reorganização das Forças Terrestres (ibid). Nesse 

contexto, foram sancionadas a Nota Ministerial 040-AP, de 25 de setembro de 1970 

– Diretriz para o Reaparelhamento do Exército no período 1970-1973 – e, como “... 

contrapartida dessa Diretriz no domínio da estrutura, organização e articulação” das 

Forças Terrestres (BRASIL, 1970, p.1), o Plano Diretor de Organização do Exército, 

submetido à apreciação do Ministro do Exército por meio do Ofício n o 15 da 2a 

Subchefia do EME (Of no 15-2a SCh EME), de 05 de novembro de 1970. 

 De acordo com o Ofício no 15-2aSCh EME, de 05 Nov 70,  

“Concepção e estrutura formam, pois o arcabouço do presente 
Plano e, nesta oportunidade, convém ressaltar sua 
característica básica: constituir-se em um prosseguimento do 
Plano Diretor de 1965, revisto em 1967, por forma a 
- responder às prescrições das Diretrizes do Ministéro do 
Exército; 
- compatibilizar sua execução com a Política Econômico-
financeira do Governo; 
- manter perfeita correlação com o Plano de Reequipamento do 
Exército.” (BRASIL, 1970, p.2). 
 

O Plano Diretor de Organização do Exército foi esboçado nas seguintes 

partes: 

- I Parte: Introdução; 

- II Parte: Concepção do Plano; 

- III Parte: Estrutura das Forças Terrestres; 

- IV Parte: Organização e articulação das Forças Terrestres; 

- V Parte: Numeração e designação das Grandes Unidades e unidades; 

- VI Parte: Resumo cronológico das atividades necessárias à reorganização 

do Exército (1a parte); e 

- VII Parte: anexos. 

É necessário destacar que, à época, a principal ameaça à segurança e 

defesa visualizada era a guerra revolucionária, podendo ser uma ameaça de defesa 

interna ou oriunda de algum país lindeiro (MANDUCA, 2006, p. 15-16). Segundo 

Manduca (ibid), os planejadores de defesa no Brasil consideravam como ameaça 

externa mais palpável uma agressão vinda de algum país sul-americano, 

provavelmente a República Argentina, país detentor de maior potencial – em termo 
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de poder nacional – para tal; uma invasão soviética era uma hipótese remota, 

mesmo que não completamente afastada, em razão do alinhamento político-

ideológico aos Estados Unidos da América, que posicionava o Brasil como um 

adversário do bloco liderado pela União Soviética (ibid). 

Também é acertado recordar que a aquisição de MEM prevista na Diretriz 

para o Reaparelhamento do Exército no período 1970-1973 foi na vigência do 

Acordo de Cooperação Militar Brasil-Estados Unidos (HIRST, 2009, p.26), em vigor 

desde 1952 e que viria a ser denunciado unilateralmente pelo Brasil em 1977 

(SVARTMAN, 2011, p.84). Esse fato propiciou relativa facilidade de planejamento e 

aquisição dos meios previstos no plano de reaparelhamento em questão. 

Serão apresentadas as Partes do Plano Diretor de 1970. 

 

3.1.1.1 I Parte - INTRODUÇÃO 

 

A I Parte menciona inicialmente os documentos básicos (legislação de 

referência), apresentando em seguida o objetivo do Esboço de Plano Diretor, que é 

“...proporcionar ao Comando do Exército os elementos de decisão para o 

estabelecimento do Plano Diretor de Organização das Forças Terrestres” (BRASIL, 

1970, p.1). 

Ainda na Apresentação, é reiterada a constatação de que o Plano Diretor foi 

concebido respondendo às prescrições constantes das Diretrizes do Ministério do 

Exército – notadamente sua Meta Estratégica, Objetivos Gerais e Diretrizes de 

Reorganização – e em consonância com a Diretriz para o Reparelhamento do 

Exército no período 1970-1973. 

 

3.1.1.2 II Parte – CONCEPÇÃO DO PLANO 

 

1. Fatores do problema 

O item a. Missão estabelece como “meta estratégica” para o Exército o 

atingimento de maior operacionalidade, “... ficando em melhores condições de 

cumprir sua destinação constitucional” (ibid, p.2). 

A reorganização do Exército foi arrolada como objetivo geral, de forma a: 
 
 “- racionalizar sua estrutura administrativa e operacional, 
buscando a plena eficiência no desempenho da atividade fim 
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da Instituição;- assegurar a estratégia da presença em todo o 
território nacional, pela permanência física ou pela mobilidade, 
conforme indicar a necessidade das áreas consideradas; 
- adequar as Forças Terrestres às necessidades prioritárias de 
segurança” (ibid). (Grifado no original). 

 
Como diretrizes para a reorganização do Exército, o Plano previu a 

eliminação ou redução de organizações julgadas desnecessárias ou substituíveis 

por órgãos civis, ou mesmo privados. Ainda, previu um maior enfoque nos órgãos de 

formação de reserva, de maneira a garantir a presença do Exército em municípios 

afastados, assim como utilizar a reserva em atividades de segurança. 

No item seguinte, (item b.) foram levantadas as hipóteses de emprego (HE). 

A primeira HE (subitem b. (1)) se reporta à manutenção da lei e da ordem. 

Nas “ações decorrentes das hipóteses de guerra” (subitem b. (2), hipótese 

ALFA), a hipótese prioritária aventada é a de “guerra revolucionária na América 

Latina” (ibid, p.3), com variantes 1 (em território nacional), 2 (fora do território, em 

conformidade com a estratégia traçada pela OEA ou pelo Comando da Força de 

Paz) e 3 (combinação das variantes 1 e 2, com ameaça ao território brasileiro).  

Na variante 3, havia a imposição de estar em condições de atuar de maneira 

ofensiva em território estrangeiro, no caso de agressão ou ameaça de agressão ao 

território nacional. Foi prevista também a imposição de impedir qualquer 

desembarque na orla marítima e no território de Fernando de Noronha (ibid). 

Na hipótese BETA, “guerra entre os blocos Ocidental e Comunista”, o 

planejamento era de participação brasileira com valor máximo de até 01 corpo de 

Exército (C Ex) em operações de ultramar (ibid). 

A fim de atender aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado 

brasileiro, o Plano previa a participação da Força Terrestre com efetivos variáveis 

entre os escalões batalhão e brigada, para missões de manutenção da paz, da 

segurança mundial e do continente americano. 

Como atividades complementares38, o Plano previu a atuação em ações de 

segurança interna, “depois de judiciosamente considerado o emprego dos meios 

policiais” (ibid, p.4); a formação e administração de reservas, com a devida 

atualização de sua instrução; e a colaboração em atividades de defesa civil, socorro 

em casos de calamidade pública e trabalhos de busca e salvamento. 

                                                 
38

 O vocábulo “complementares” é empregado claramente como sinônimo do termo atualmente 
utilizado “subsidiários”. 
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Ainda foram arroladas as “atividades ligadas ao desenvolvimento” (ibid), 

quais sejam, contribuição para o desenvolvimento nacional, em particular na 

construção de vias de comunicações, humanização da fronteira e ocupação dos 

espaços vazios. 

Como consequência das HE, o plano visualizou o cumprimento simultâneo 

das missões relacionadas com a manutenção da segurança interna, tanto em tempo 

de paz como de guerra; a guarda permanente da fronteira terrestre e a vigilância da 

faixa litorânea; a atuação em força em território estrangeiro, em caso de agressão ou 

ameaça; a prontidão para atuar em ações de segurança interna e/ou de defesa civil; 

e ainda participar de forma expedicionária de forças de paz ou de segurança 

coletiva, sempre condicionado às necessidades da própria segurança do Estado. 

O item c. (fatores adversos) arrolou os fatores adversos observados em 

inspeções realizadas nos anos de 1969 e 1970 (ibid, p.5): 

- Macrocefalia dos órgãos de direção, em detrimento da tropa; 

- Articulação incompatível com a “política de presença”; 

- Baixa operacionalidade das GU e U, devido a efetivos reduzidos; 

equipamento deficiente, obsoleto e mal distribuído; quadros organizacionais 

inadequados; dispersão espacial exagerada de unidades orgânicas de uma GU; 

insuficiência de verbas de custeio, acarretando dotações inadequadas (em particular 

munição, combustíveis e suprimentos de manutenção) e dificuldades na vida 

administrativa; sistema de incorporação inadequado e limitador da operacionalidade 

da Força39; e engajamento permanente das U e GU em atividades afetas à 

segurança interna; 

- Apoio logístico inadequado e insuficiente no escalão GU, em particular no 

concernente à saúde (“praticamente inexistente”), transportes e manutenção; 

- Desequilíbrio orçamentário, evidenciado pela preponderância excessiva de 

verbas de pessoal (87%) sobre as de custeio e investimentos (13%), com os efeitos 

deletérios sobre equipamento, apoio logístico, adestramento e vida administrativa; 

- Desmotivação dos quadros, decorrente tanto da baixa operacionalidade 

das unidades, quanto pelo desvio de funções (emprego em operações de segurança 

                                                 
39

 À época, havia dois grupamentos de incorporação anuais, previstas para ocorrer a 15 de janeiro 
(Gpt “A”) e 15 de maio (Gpt “B”). Em razão dos períodos de instrução (básico e de qualificação), e dos 
efetivos de militares profissionais (engajados e de carreira) ser de cerca de 50% do total, na janela de 
tempo entre o fim do período de qualificação do Gpt “A” (meados de julho) e do Gpt “B” (meados de 
novembro), a prontidão operacional da unidade ficava reduzida (ibid, p.12-13). 
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interna), sendo citadas ainda distorções na carreira, que provocavam estagnação 

nas patentes; 

- Vetustez e localização inadequada da maioria dos aquartelamentos, os 

quais se revelaram inadequados para os tipos de dotação de equipamento, mal 

dimensionados (super ou subdimensionados), em condições inadequadas de 

conservação e conforto, e vulneráveis quanto à segurança. 

Do exposto no extenso rol, o Plano se propõe a fazer face aos fatores 

adversos apontados, considerando os prazos disponíveis e os meios previstos na 

Diretriz para o Reaparelhamento do Exército (ibid, p. 7). 

As fases do planejamento e prazos foram expostos no item d., sendo a 1a 

fase (1970-1973) a fase de implantação dos objetivos, condicionantes, metas e 

reaparelhamento previstos; e a 2a
 fase (1974-1980) foi denominada fase de 

expansão, onde se previu um “...aumento substancial dos recursos à disposição do 

Exército” (ibid), que permitiriam a construção de novos aquartelamentos, criação de 

novas unidades e aumento de efetivos. 

Como condicionantes impostas ao planejamento para a 1a fase (item e.), 

foram elencadas a manutenção dos efetivos de então; a limitação do efetivo total 

das “...unidades e grandes unidades táticas, a fim de compatibilizar a reorganização 

com o Plano de Reequipamento” a um máximo de 100.000 homens (ibid, p.8); a 

compensação de carência de efetivos com um crescente aumento de mobilidade e 

potência, com melhor aproveitamento dos órgãos formadores da reserva; a 

otimização da utilização da infraestrutura existente; e a limitação de construção de 

novos aquartelamento aos incluídos na alta prioridade no conjunto do Plano. 

Com base nos meios disponíveis para a 1a fase (item f.), foi fixado o efetivo 

de 170.000 homens, com destinação discriminada em documento anexo ao Plano.  

Da Diretriz para o Reaparelhamento do Exército e das limitações de efetivos 

mencionadas, previu-se a possibilidade de equipar: 

- as unidades de comando dos Exércitos e Comandos Militares de Área, e as 

unidades de comando e de apoio de até 4 divisões; 

- 8 a 9 brigadas (Bda) de Infantaria, sendo 4 a 5 Bda “leves” (com batalhões 

de caçadores, i.e., sem companhias de apoio); 

- 1 Bda aeroterrestre; 

- 2 Bda de Infantaria Blindada; 

- 2 Bda de Cavalaria Mecanizada; 
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- 1 Bda de Cavalaria (hipomóvel); 

- 2 Bda Blindadas; 

- 2 comandos de Grupamento de Engenharia; 

- 4 Comandos Logísticos;  

- 3 Grupamentos Logísticos; 

- 6 Comandos Especiais de Fronteira (Amazônia); 

- 2 Batalhões de Infantaria de Selva; 

- 27 Batalhões de Caçadores; 

- 8 Companhias Independentes de Infantaria; 

- 11 Batalhões de Engenharia de Construção. 

Em face do efetivo total do Exército à época, estipulado em cerca de 

170.000 homens (ibid), tratava-se de uma ponderável quantidade de meios a serem 

adquiridos. 

 

2. Concepção 

No item a. (Ideias básicas), foram apontadas ideias que nortearam a 

concepção do Plano, como a adequação dos Grandes Comandos e GU para 

receberem as responsabilidades operacionais, territoriais e logísticas das tropas em 

suas respectivas áreas, com implantação gradual e progressiva, culminando com a 

distribuição de áreas concomitantes com responsabilidades de segurança interna, 

permitindo o atendimento de todas as hipóteses de emprego (defesa interna ou 

externa) (ibid, p. 9). 

Visando ao princípio da economia de forças, o Plano constituiu três 

dispositivos mobiliados por GU e U no âmbito de cada Grande Comando: cobertura 

e vigilância estratégica; defesa territorial e operacional (ibid, p.10) 

Tanto os dispositivos de cobertura/vigilância estratégica quanto o de defesa 

territorial eram considerados, desde o tempo de paz, “tropa empenhada”, por já 

terem missão definida e em cumprimento, devendo por isso contar com “... 

organização e articulação adequadas às missões de cada um e às características da 

área em que estão desdobrados” (ibid). Já o escalão operacional deveria se manter 

em permanente prontidão de aprestamento, para ser empregado em qualquer 

situação de guerra – irregular ou convencional – em sua área ou fora dela, e mesmo 

fora do país.  
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Essa concepção incorria na necessidade das GU do escalão operacional 

possuir excelente adestramento, grande mobilidade e potência e, 

consequentemente, elevado valor de custeio e de MEM utilizado. Em contrapartida, 

o escalão de defesa territorial poderia ser aligeirado, tanto em equipamento quanto 

em efetivos, cabendo ao mesmo a defesa territorial em tempo de guerra, atuar nas 

atividades de segurança interna, desengajando as forças de manobra 

(cobertura/vigilância estratégica e operacional) de tais missões, e constituir reserva 

disponível para os Comandantes de Área ou para emprego geral. 

Ainda como ideia básica, o Plano previu a descentralização logística das 

Regiões Militares (RM) para os Grandes Comandos, com a constituição de 

Comandos Logísticos subordinados aos Grandes Comandos existentes. 

A estrutura (item b.) pretendida pelo Plano era “... flexível, de modo a 

permitir o atendimento às variadas condições previsíveis e no mais curto prazo”. 

(ibid, p. 10). Buscar-se-ia a eficiência desejada equipando as U já existentes, em 

suas sedes, e criando novas unidades, por transformação, com transferência de 

sede ou não, visando à obtenção de coesão das GU, facilitando o comando, a 

instrução, e a vida administrativa das mesmas, de forma a permitir seu pronto 

emprego (ibid, p. 11). Da mesma forma, unidades obsoletas seriam desativadas, 

com a reversão de seus efetivos em proveito das demais. 

Possivelmente, a modificação estrutural mais ousada estabelecida pelo 

Plano foi o Comando Territorial com base nas Regiões Militares, que disporiam de 

Comandos de Defesa Territorial subordinados, por transformação das 

Circunscrições de Serviço Militar (CSM) e absorção dos encargos das mesmas, de 

unidades de linha (batalhões e companhias de caçadores), e complementos de 

unidades de formação de reserva, mediante disponibilidade de recursos. A previsão 

seria de que a extinção ou transferência de sede de unidades de linha fosse 

precedida da instalação, no mesmo local, de Batalhões de Defesa Territorial (BDT) 

(ibid). 

Os apoios administrativo e logístico cerrado às unidades de combate 

passariam ao encargo de batalhões logísticos (B Log) orgânicos das GU, 

reestruturando assim o apoio logístico e buscando a eficiência no apoio em todas as 

áreas operacionais, tanto em tempo de paz quanto em situações de emprego. 
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A estrutura dos diversos escalões de comando propostos – Exércitos ou 

Comandos Militares de Área, divisões, Regiões Militares, Brigadas e Comandos 

Logísticos – foi detalhada em anexos (anexos “B” a “F”) do plano. 

No item c. (Ciclo de incorporação), o Plano traçou outra audaciosa meta, a 

fim de solucionar um dos fatores adversos arrolados (“sistema de incorporação 

deficiente”), considerado digno de especial atenção, mercê de sua influência na 

operacionalidade da Força Terrestre. 

Descrevendo a situação das incorporações anuais “A” e “B”, e a decorrência 

da estruturação do ano de instrução, o Plano propôs a adoção do tempo de serviço 

militar “normal” (de 12 meses, ao invés de 10), e o deslocamento de 15 de maio para 

15 de julho a data de incorporação do grupamento “B”. No entanto, a proposta mais 

significativamente modificadora foi a adoção de unidades de formação militar, em 

batalhões de recompletamento (B Rcp) ou companhias de instrução, que formariam 

os conscritos em 3 meses, capacitando-os às ações de segurança interna e 

completando seu período básico de instrução, cabendo a qualificação e 

adestramento às unidades de destino (ibid, p.14-15). 

Dessa estrutura, as principais vantagens visualizadas seriam a menor 

necessidade de militares engajados, que faziam jus a vencimentos maiores que o 

dos recrutas (com a consequente redução de gastos com vencimentos), e o 

significativo aumento da operacionalidade das unidades. 

O Plano previu a adoção experimental, já em 1971, de um batalhão de 

defesa territorial em Campos, RJ, para avaliar a validade dessa concepção, e 

colocar à prova os Programas-Padrão de instrução. O passo seguinte seria a criação 

de um B Rcp de uma brigada em 1973. 

No item d. (apoio administrativo), o Plano expôs a duplicidade de ações das 

Diretorias, que exerciam tanto as funções normativas quanto de execução, 

configurando uma estrutura radial de apoio, centralizada no Rio de Janeiro – antigo 

centro político e próximo ao centro industrial – e desnecessariamente redundante. 

Para solucionar esse problema, e considerando a crescente informatização do 

sistema financeiro à época, o Plano previu a descentralização do apoio, 

regionalizando nas RM os encargos. 

Ainda sobre apoio administrativo, o Plano expôs a organização da Força em 

divisões como inadequada: 
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“Praticamente estabelecido após a 2
a
 Guerra Mundial, à base 

da Doutrina Militar norteamericana, jamais conseguiu funcionar 
a contento na Força Terrestre como um todo, tanto pela 
rarefação dos efetivos e dotações de material das unidades de 
Serviços das Divisões com pela insuficiência dos suprimentos 
de manutenção que lhes são atribuídos.” (ibid, p.24) 
 

Aos fatores expostos acima, o Plano acresceu a dispersão geográfica e as 

grandes distâncias de apoio das tropas de serviços e as unidades divisionárias 

apoiadas, fato agravado pela “... atrofia dos órgãos logísticos divisionários 

(particularmente de manutenção) por sua proximidade de órgãos regionais ou 

centrais correspondentes, mais bem dotados de pessoal e suprimentos” (ibid). 

A solução propugnada pelo Plano foi adotar a brigada como GU de 

organização fixa em tempo de paz, dotada de meios orgânicos de apoio 

administrativo. Para mitigar a vulnerabilidade da dispersão na articulação das 

unidades, o Plano previa a articulação das unidades de forma a respeitar as 

distâncias consideradas adequadas para a dispersão dos elementos subordinados 

das brigadas. 

A prestação do apoio logístico-administrativo às brigadas e divisões foi 

prevista para ser cumprida com a criação de B Log orgânicos das Bda, além dos B 

Log divisionários, orgânicos das bases divisionárias (ibid). O aumento de volume de 

“tropas de Seviços” (tropas do sistema operacional Logística) compensaria a 

extinção dos grupamentos logísticos previstos nos quadros de organização das 

divisões de Infantaria (DI) e de Cavalaria (DC). 

Ainda sobre a questão logística, o Plano vislumbrou a solução do problema 

de insuficiência de dotações e efetivos de tropas de Serviços no Plano de 

Reaparelhamento do Exército em curso à época, e também na economia que a 

reestruturação do apoio logístico preveria. 

 

3.1.1.3 III Parte – ESTRUTURA DAS FORÇAS TERRESTRES 

 

A III Parte foi organizada em itens descritivos dos diversos escalões a serem 

adotados segundo a concepção e proposta do Plano, com a devida ligação aos 

anexos, onde constam os efetivos, organogramas e estruturas dos diversos 

Exércitos e Comandos Militares de Áreas, bem como as organizações doutrinárias 

da divisões de exército (DE), RM e Bda. 
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É oportuno esclarecer que a estrutura adotada pelo Exército Brasileiro à 

época era baseada no modelo estadunidense pós-Segunda Guerra, onde a 

constituição dos Exércitos (I, II, III e IV) foi baseada na visualização da ativação de 

exércitos de campanha (Ex Cmp) em cada uma das divisões territoriais 

(KUHLMANN, 2007, p. 109). 

É relevante destacar que a concepção prevista no Plano permanece, com 

algumas modificações, em vigor até os dias atuais, tendo sido incorporada à 

doutrina militar do Exército, como se verifica da comparação entre os organogramas 

constantes nos anexos do Plano e em diversos manuais de campanha, enunciando 

para exemplificar o manual C 61-100 – A DIVISÃO DE EXÉRCITO (BRASIL, 

1990)40. Da mesma forma, a organização doutrinária do apoio logístico é 

fundamentalmente decorrente da concepção do Plano Diretor de 1970, com se 

verifica da análise de manuais como o C 29-2 – APOIO LOGÍSTICO AOS 

GRANDES COMANDOS OPERACIONAIS DA FORÇA TERRESTRE (BRASIL, 

1998). 

Ademais, a organização, composição e dotação dos diversos tipos de 

brigada em vigor na atualidade foram também delineadas no Plano, constante no 

anexo “E” constante na VII Parte, e verificados em manuais como o C 7-30 – 

BRIGADAS DE INFANTARIA (BRASIL, 1984) e C 2-30 – A BRIGADA DE 

CAVALARIA MECANIZADA (BRASIL, 2000). Também a dotação de material de 

tipos de unidade foram determinadas por previsão no Plano, como a mudança de 

material de Artilharia de Campanha de calibre 75mm para 105mm. 

Todo esse arcabouço doutrinário é facilmente identificado na estruturação do 

“V Exército de Campanha AZUL” (V Ex Cmp AZUL), Grande Comando utilizado de 

maneira recorrente nos temas escolares da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO) e na ECEME, e detalhado em publicações escolares como o QOES 100-1 – 

ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS TERRESTRES NO TEATRO DE OPERAÇÕES 

TERRESTRE (BRASIL, 2004). O QOES 100-1 contém a organização “escolar” dos 

grandes comandos e grandes unidades, i.e., sua plena dotação de material e 

efetivos, tendo por base a estrutura concebida no Plano Diretor de 1970. 

Não há documentação que referencie a fundamentação científica e 

doutrinária para a estruturação das brigadas. Porém, é notória a similaridade com as 

                                                 
40

 As datas dos manuais são referentes às edições posteriores. Por exemplo, a primeira edição do C 
61-100 foi aprovada por meio da Portaria n

o
 22 – EME, de 28 de fevereiro de 1975. 
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propostas constantes em artigos publicados no periódico A Defesa Nacional, como o 

já mencionado trabalho “Nova organização para a Cavalaria” (Sant’Anna et al, 

1966), no qual consta uma proposta de modernização da Cavalaria por meio de sua 

evolução para tropas mecanizada e blindada. 

 

3.1.1.4 IV Parte – ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS FT 

 

Esta parte do Plano reitera de maneira mais detalhada a descrição geral dos 

diversos escalões, constante na III Parte, especificando os tipos de brigada, e 

tecendo maiores detalhes sobre a mecanização da brigada de Cavalaria Hipomóvel 

(Bda C Hipo) de Mato Grosso41, que não deveria ocorrer antes de 1973, quando 

seria transformada em brigada de Cavalaria Mecanizada (Bda CMec). 

 Também consta a descrição dos tipos de unidades de cada arma e serviço 

(ver observação constante na descrição da III Parte), e das unidades de defesa 

territorial, previstas para serem ativadas após 1973. 

O item 8. (Aviação leve) enuncia as necessidades das F Ter em aviação leve 

como uma esquadrilha de aviação leve (Esqda Av L) por Exército e Comando Militar 

de Área; um esquadrão (Esqd) de helicópteros (Hlcp) por Bda CMec;  dois 

esquadrões de helicópteros para operações aeromóveis, previstos para serem 

organizados e baseados nas guarnições do Rio de Janeiro e Brasília; e uma seção 

de aviação leve (Seç Av L) por DE, Bda e grupamento de Engenharia (Gpt E) 

(BRASIL, 1970, p.16). 

O material desejado era: 

-  para as Esqda Av L – aeronaves (Anv) C-99 BANDEIRANTE, tipo Regente 

Elemento de Ligação e Observação (ELO)42, e Hlcp utilitários tipo UH-1D43; 

- Para os Esqd Hlcp das Bda CMec – Hlcp de observação OH-6A, Hlcp 

assalto tipo UH-1D, e Hlcp armados tipo UH-1D; 

- Esqd Hlcp para operações aeromóveis – Hlcp de assalto e armados, tipo 

UH-1D. 

                                                 
41

 A então 4
a
 DC era sediada em Campo Grande, e o estado do Mato Grosso ainda não havia sido 

separado do estado do Mato Grosso do Sul. 
42

 Aeronave Neiva Regente. 
43

 Helicóptero muito empregado no Conflito do Vietnã, popularmente conhecido nas Forças Armadas 
brasileiras como “Sapão”. 
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Consta o esboço de organização sugerida, bem como as propostas de 

designação de unidades de aviação do Exército (Av Ex) a serem ativadas desde o 

tempo de paz e as ativadas em caso de mobilização (ibid, p. 18). 

A IV Parte é concluída com os quadros de previsão de localização das sedes 

dos comandos subordinados a cada Exército e C Mil A, com as previsões de 

ativação e mudança de sede previstas no Plano. Cabe ressaltar a previsão de 

transferência da Bda aeroterrestre (Aet) – hoje Brigada de Infantaria Paraquedista – 

para o Comando Militar do Planalto (sede em Brasília – DF). 

 

3.1.1.5 V Parte 

 

Na V Parte, o Plano estipulou uma nova proposta de numeração e 

designação de GU e U.  

O Plano esboçou “NORMAS PARA NUMERAÇÃO E DESIGNAÇÃO DAS 

UNIDADES DAS ARMAS E DOS SERVIÇOS DO EXÉRCITO”, com as propostas de 

numeração e designação das RM (que mantiveram a numeração anterior), as DE 

(que, em sua maioria, adotaram a numeração das DI existentes) e Bda, que 

evoluíram das tropas de Infantaria divisionária (ID), Artilharia divisionária (AD) e de 

outros grandes comandos, como a divisão blindada (DB) – transformada em brigada 

blindada – e a Bda Aet, que já havia sido anteriormente transformada da divisão 

Aet44. 

No anexo 1 à V Parte, consta um interessante relato sintético das 

campanhas do Exército Brasileiro desde o período colonial. O relato serviu para 

justificar a designação histórica e numeração escolhida para algumas das unidades 

cuja designação foi passível de modificação ou manutenção de nome. 

No quadro existente no anexo “2” da V Parte, constam a numeração e 

designação proposta das unidades, destacando a necessidade de manter o acervo e 

tradições das unidades originárias. 

Deve-se ressaltar que, de maneira geral, a numeração proposta não foi 

empregada. Todavia, considerável parcela das designações históricas foi adotada. 

Por exemplo, o 1o Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz), à época Segundo 

                                                 
44

 A Brigada Aeroterrestre foi criada por transformação do Núcleo da Divisão Aeroterrestre, por meio 
do decreto n

o
 63.573, de 7 de novembro de 1968. Segundo a proposta do Plano Diretor de 1970, a 

numeração proposta para a Bda Aet seria a 8
a
 Brigada de Infantaria Aeroterrestre (Bda I Aet) 

(BRASIL, EME, 1970, p. 4) 
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batalhão do Primeiro Regimento de Infantaria (II/1o RI), teve como numeração 

proposta 7o BI, não adotada; no entanto, manteve até os dias atuais a designação 

histórica do seu regimento de origem (Regimento Sampaio). 

 

3.1.1.6 VI Parte – RESUMO CRONOLÓGICO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À 

REORGANIZAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

A VI Parte foi organizada por anos (1971, 1972 e 1973), onde foram 

enunciadas as atividades por Exército/C Mil A; mudança de numeração e 

denominação, em conformidade com o proposto na V Parte; e mudança de sede. 

É notório o grau de meticulosidade e detalhamento do planejamento 

esboçado, coerente com as Partes anteriores, com resumos numéricos das diversas 

atividades e bem estruturado na linha do tempo adotada para a reestruturação. 

 

3.1.1.7 VII Parte 

 

Na VII Parte constam os anexos já mencionados de organogramas dos 

grandes comandos e grandes unidades, e as previsões de efetivos para a Força. 

No anexo “G”, foi detalhada a organização da defesa territorial, detalhando 

sua estrutura, características dos BDT e detalhamento sobre seu adestramento, 

equipamento e organização. Uma interessante proposta constante no item 4.b. 

(Equipamento) era de ampla utilização do MEM substituído pelo Plano de 

Reequipamento do Exército (ibid, p. 6). 

No item 6. (ASPECTOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS), constam 

considerações legais sobre a ativação dos BDT, à luz da Lei do Serviço Militar (LSM) 

e seu regulamento (RLSM). Também foi tratado o assunto da qualificação militar 

(QM) dos integrantes dos BDT, sendo proposta a criação da QM “Defesa Territorial”, 

com a elaboração do Programa-Padrão (PP) correspondente. 

No item 7., foi tratada a questão dos BDT e dos Tiros de Guerra (TG). 

Segundo os elaboradores do Plano, as duas estruturas não se inviabilizariam; ao 

contrário, seriam complementares. 

Nos itens posteriores, constam os quadros de dotação de material (QDM), e 

quadro de cargos previstos (QCP), concluindo sobre a aplicabilidade dos BDT na 

concepção proposta pelo Plano Diretor de 1970. 
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O último documento da VII Parte é o “PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DO 

MATERIAL”, subdividido nos seguintes itens: “BLINDADOS ADQUIRIDOS NO 

EXTERIOR”, “PLANO DE AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATERIAL 

BLINDADO NO BRASIL”, e “MATERIAL DE ARTILHARIA”. Constam as aquisições 

de meios blindados, a previsão de recuperação/redistribuição de meios e o material 

de Artilharia adquirido, tudo em consonância com a Diretriz para o Reaparelhamento 

do Exército e a II Parte do Plano. 

 

3.1.1.8 Resumo do Plano Diretor de 1970 

 

Mudanças ocorridas 

 

O Plano Diretor de Organização do Exército de 1970 foi um audacioso 

planejamento de reestruturação da Força Terrestre. Suas principais propostas 

foram: 

- Adoção da Aviação do Exército, com Anv de asa fixa e rotativa; 

- Adoção da brigada como módulo de emprego tático, e com estrutura fixa 

desde os tempos de paz, em substituição às ID e DC; 

- Adoção das DE, com base divisionária fixa; 

- Criação dos Batalhões de Defesa Territorial, e da QM “Defesa Territorial”, 

para integrar o dispositivo de defesa territorial, liberando as demais unidades para os 

dispositivos de cobertura/vigilância estratégica e operacional; 

- Especialização dos tipos de Bda (Infantaria: Leve, Motorizada, Blindada, 

Aeroterrestre e de Selva; Cavalaria: Mecanizada, Blindada e Hipomóvel); 

- Estruturação da Força Terrestre nos dispositivos de cobertura e vigilância 

estratégica; defesa territorial e operacional, combinando características territoriais 

com características operativas, inclusive com previsão de emprego expedicionário; 

- Ainda com relação à estruturação, busca pela efetivação da “política da 

presença” no território nacional, bem como a reposicionar tropas por critérios 

geoestratégicos; 

- Reestruturação logística profunda, com descentralização e criação de B 

Log orgânicos das Bda e bases divisionárias; 

- Renumeração e designação histórica de unidades, com base em seu 

histórico, e um critério de numeração estipulado. 
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Das propostas constantes no Plano Diretor submetido ao Ministro do 

Exército, deixaram de ser adotadas: 

- A Aviação do Exército (possivelmente por restrições orçamentárias); 

- Os BDT e a QM “Defesa Territorial” não foram criados, esvaziando a 

composição do escalão de defesa territorial, que ficou restrito aos efetivos 

mobilizáveis formados pelos TG; 

- Parte da reestruturação que previa o reposicionamento de algumas 

unidades, como por exemplo a Bda Aet, prevista para ser realocada para Brasília, e 

a sede da 2ª DE (antiga 2ª DI), prevista para ser realocada em Jundiaí-SP; 

- Parcela da transformação das grandes unidades, com mudanças de tipo de 

brigada. Por exemplo, a prevista 11a Brigada de Cavalaria Blindada (Bda C Bld), a 

ser sediada em Santa Maria-RS, tornou-se a 6a Bda Inf Bld, por transformação da ID 

645. Nesse caso, a mudança aparenta ser decorrente de uma adaptação do 

planejamento inicial, possivelmente em razão de disponibilidade de material a ser 

adquirido46; 

- Atraso na implantação de parte das mudanças47. 

Do exposto, verifica-se que significativa parcela das propostas apresentadas 

se concretizou, ressaltando a profundidade da mudança advinda do Plano Diretor de 

1970 para o Exército, e o estabelecimento de nova doutrina militar, vigente – com 

adaptações e algumas variações – até a atualidade. 

É pertinente destacar a condição do Ministro do Exército, que exercia 

concomitantemente os encargos de Ministro de Estado e Comandante Superior da 

Força48, tornando coincidentes as decisões dos níveis estratégico (escalão 

ministerial) e operacional (da Força). 

 

Legislação pertinente 

                                                 
45

 Decreto 001-Res, de 11 de novembro de 1971. Este decreto determinou a transformação de 
grande parte das unidades, grandes unidades e grandes comandos previstos no Plano Diretor e no 
Plano de Reequipamento do Exército de 1970-1973. 
46

 As Bda C Bld e Inf Bld da concepção de então eram bastante assemelhadas, variando apenas na 
dosagem de tropas de Infantaria e Cavalaria (uma Bda Inf Bld possuía 02 batalhões de Infantaria 
blindados – BIB –  e 01 regimento de carros de combate – RCC; já a Bda C Bld possuía 02 RCC e 01 
BIB). 
47

 Um exemplo de mudança adiada foi a mecanização da brigada de Cavalaria do Mato Grosso, 
prevista para 1973. A Bda C Hipo do Mato Grosso foi transformada em 4

a
 Bda CMec pelo decreto n

o
 

85.542, de 16 de dezembro de 1980, com sede em Campo Grande-MS. Atualmente sua sede se 
localiza em Dourados-MS. 
48

 Artigo 60, caput, do Decreto-Lei n
o
 200, de 25 de fevereiro de 1967. 
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Os documentos que estruturaram a mudança foram as Bases para a 

Doutrina Militar e das Diretrizes, e dos Planos para a Organização, Equipamento, 

Instrução e Emprego do Exército Brasileiro (BRASIL, 1970), a Nota Ministerial 040-

AP, de 25 de setembro de 1970 – Diretriz para o Reaparelhamento do Exército no 

período 1970-1973, e o Plano Diretor de Organização do Exército, anexo ao Ofício 

no 15 da 2a Subchefia do EME (Of no 15-2a SCh EME), de 05 de novembro de 1970. 

 

Tipo de doutrina adotado 

 

À luz do modelo teórico de Posen, a doutrina militar adotada foi uma 

interessante combinação de doutrinas ofensiva e defensiva. A vertente ofensiva da 

doutrina militar brasileira segundo o modelo de Posen ficou  bastante caracterizada 

na hipótese ALFA em suas variantes 2 e 3, e na hipótese BETA, com a previsão de 

envio de força expedicionária de valor até C Ex para combater o bloco comunista. 

O caráter defensivo da doutrina foi evidenciado com a caracterização de 

forças com a missão de realizar a cobertura/vigilância da faixa de fronteira, 

objetivando a formação de um dispositivo que permitisse um primeiro enfrentamento 

e/ou o alerta oportuno em qualquer ponto da fronteira, até a atuação do escalão 

operacional. 

 

Tipo de mudança  

 

Segundo Rynning 

 

Com base no paradigma teórico de Rynning, a mudança determinada pelo 

Plano Diretor de 1970 seria uma mudança de primeira ordem, posto que implicou em 

uma mudança de doutrina, com a adoção da doutrina militar ofensiva. 

 

Segundo Covarrubias 

 

A mudança militar esboçada pelo Plano Diretor de 1970 caracterizou 

claramente uma tentativa de transformação, onde a Força passou por uma 

expressiva reestruturação organizacional, evidenciada pela adoção do escalão 
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brigada como módulo de emprego tático, em substituição à divisão; e pelo 

estabelecimento dos escalões de defesa territorial (não implementado plenamente), 

de cobertura/vigilância das fronteiras, e operacional, projetado para possuir novas 

capacidades, tanto de cumprimento de amplo espectro de missões convencionais e 

não convencionais, quanto de forma expedicionária. 

Não é possível determinar se as novas capacidades previstas foram ou não 

plenamente efetivadas. O que pode ser inequivocamente afirmado é que uma nova 

estrutura de Força foi elaborada a partir do Plano Diretor de 1970 que, ao menos em 

tese, estava projetada e preparada para possuir novas capacidades, caracterizando 

uma transformação. 

 

Origens das mudanças 

 

Dentre as normas culturais, é possível identificar a imitação como um fator 

de origem das mudanças planteadas pelo Plano Diretor de 1970, particularmente na 

ampliação das já existentes tropas blindadas, e na mecanização da Cavalaria, em 

um claro processo imitativo dos Exércitos mais modernos da época, que tinham em 

suas tropas mecanizadas e blindadas suas espinhas dorsais. 

 O fator política e estratégia foi uma clara fonte de mudança, fato verificado 

no estabelecimento das hipóteses de emprego voltadas prioritariamente para o 

entorno do país. Inegavelmente, a polarização existente na Guerra Fria e o combate 

à “guerra revolucionária” caracterizaram o esforço do Plano em fazer face a tal 

desafio com êxito. 

O fator inovação tecnológica, embora não tenha sido o determinante, teve 

influência, tanto na Diretriz para o Reaparelhamento do Exército no período 1970-

1973, quanto no impulsionamento da indústria bélica nacional, particularmente na 

aquisição de meios para as Bda C Mec, posteriormente equipadas com viaturas 

blindadas CASCAVEL e URUTU, projetadas e produzidas no Brasil. 

Cabe destacar uma peculiaridade a respeito do isomorfismo institucional no 

caso do processo de mudança ora analisado. O Plano Diretor de 1970 estipulou a 

adoção da brigada como módulo de emprego tático, fugindo ao modelo 

estadunidense divisionário, e negando parcialmente a adoção do isomorfismo por 

parte do Exército. Afirma-se “parcialmente” porque o escalão divisão de Exército 



99 
 

continuou a existir, porém diversamente do modelo americano, tendo sido escolhido 

um modelo mais adaptado e adequado à realidade nacional. 

 

3.1.2 A organização do SIPLEx 

 

No ano de 1982, os desdobramentos do conflito travando entre Argentina e 

Reino Unido pela posse do arquipélago das ilhas Malvinas (Falkland para os 

britânicos) foram atentamente observados pelo mundo, particularmente pelo Brasil e 

suas Forças Armadas (CAMPOS, 2011, p.144). 

À época do conflito no Atlântico Sul, as Forças Armadas argentinas 

dispunham dos MEM mais modernos do subcontinente sulamericano, tendo 

destaques como os carros de combate TAM49, as aeronaves de caça Mirage III e 

Skyhawk, e belonaves como o cruzador General Belgrano e o navio aeródromo 

Veinticinco de Mayo. Quando o país melhor equipado militarmente da América do 

Sul, combatendo a 700 km de sua base territorial continental, sofreu uma completa 

derrota perante uma potência extracontinental, cuja base mais próxima ficava a 

cerca de 6000 km de distância50, duas situações foram inequivocamente expostas: a 

primeira era que o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) e a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) eram instituições inoperantes em face 

de interesses advindos dos EUA, fato evidenciado pelo apoio ostensivo e 

incondicional estadunidense aos seus aliados britânicos, em detrimento da 

pretendida solidariedade americana (ALVES e CAMPOS, 2012, p.258); a segunda 

era a evidente defasagem das Forças Armadas brasileiras para um conflito 

convencional contemporâneo de média intensidade (CAVAGNARI, 1994, p.52). 

Ainda durante a ocorrência do conflito, o general Walter Pires, Ministro de 

Estado do Exército, emitiu ao EME a Nota Ministerial no 009, de 08 de junho de 

198251, cujo conteúdo segue transcrito: 

Nota N° 009 Brasília, DF, 08 de junho de 1982 
 
Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército 
 
Considerando a atual situação no Atlântico Sul e suas 
possíveis repercussões no equilíbrio estratégico continental e 

                                                 
49

 Sigla em espanhol de Tanque Argentino Mediano. 
50

 As forças britânicas utilizaram a base estadunidense da ilha de Ascensão durante o conflito. 
51

 O documento original foi classificado como “SECRETO”, tendo sido posteriormente desclassificado. 
Campos (2011) teve acesso a uma cópia da nota e a transcreveu em sua tese de doutorado. 
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em nossa própria organização, determino ao Estado-Maior do 
Exército que: 
a. Analise o Plano de Organização e Articulação, visando, 
essencialmente, aos seguintes aspectos: 

- propriedade da atual Organização Operacional do 
Exército; 

- necessidade de um núcleo potente, essencialmente 
profissional, com características de “força de intervenção”, 
indispensável à pretendida estratégia de dissuasão; 

- prazos de aprestamento e atuação; 
- áreas sensíveis que mais provavelmente possam vir a 

exigir ação pronta de tropa; neste particular, julgo importante 
apressar a organização de um Esqd C Mec

52
 em Roraima e a 

manutenção de planos atualizados para deslocamento e 
emprego da 10ª Bda Inf Mtz naquela área. 
b. Avalie a  propriedade do nosso armamento, material e  
equipamento, considerando, inclusive, os imperativos de 
modernização. 
c. Realize  estudos visando à  implementação de meios 
eletrônicos e de busca, apreensão e localização de alvos. 
d. Verifique a  adequabilidade do atual sistema de serviço 
militar em relação às atuais necessidades operacionais do 
Exército, considerando os curtos prazos de intervenção 
exigidos pelos conflitos da atualidade, a validade do sistema de 
maciça formação de reservas face às necessidades de uma 
atualizada e objetiva mobilização  e, ainda,  a obtenção de 
maior índice de profissionalização nas OM julgadas prioritárias 
e em funções de mais difícil formação. 
e. Apresente: 

- em curto prazo, estimativa sobre necessidades financeiras 
para recompletar armamento e equipamento das GU e 
Unidades existentes; 

- em uma 2ª fase, conforme as conclusões que resultem dos 
estudos que estou recomendando, avaliação sobre recursos 
necessários para equipamento adicional. 
f. Considere, ao elaborar a orçamentação para o próximo ano, 
a aquisição de  materiais que estão sendo objeto de pesquisa e 
desenvolvimento por conta do PREPE

53
 e que venham a ser 

operacionalmente aprovados. (BRASIL, 1982, apud CAMPOS, 
2011). 

 

O documento abordou assuntos que já haviam sido alvo da atenção e 

preocupação dos responsáveis pelos destinos da Força, e que seguiriam sendo 

tema recorrente para os mesmos: a organização/articulação do Exército, MEM, a 

equação conscrição/operacionalidade, capacidade de pronta resposta em território 

nacional, e restrições orçamentárias. Assinalou também preocupações inéditas para 

a época, como a articulação de tropas na região Norte, possivelmente para fazer 

face à cobiça e atenção crescentes que a região amazônica recebia das grandes 

                                                 
52

 Esquadrão de Cavalaria mecanizado. 
53

 Programa de Reaparelhamento e Preparo do Exército. 
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potências mundiais54. A inoperância do TIAR provavelmente potencializou a 

preocupação com a integridade territorial brasileira, particularmente na Amazônia. 

O então Chefe do Estado-Maior do Exército, general de Exército Leônidas 

Pires Gonçalves, determinou ainda que fosse realizado um amplo estudo de cunho 

histórico e doutrinário sobre a Guerra das Malvinas, versando sobre os 

ensinamentos e entendimento da doutrina militar, sendo o produto final do trabalho 

de pesquisa denominado “Estudo Histórico-Doutrinário sobre a Guerra do Atlântico 

Sul”, documento de classificação sigilosa “confidencial” que foi concluído em 

novembro de 1982 (CAMPOS, 2011, p. 144). 

Também por provável influência do conflito, foi criada em 1983 uma Seção 

de Doutrina, ligada à 3a Subchefia do EME, e uma Seção de Estratégia vinculada à 

1a Subchefia do EME planejava o “Exército do futuro”, com metas para 1990, 2000 e 

2015 (ibid, p. 145). Esse planejamento seria o embrião dos projetos de Força FT 90, 

2000 e 21, que serão apresentados adiante. 

No ano de 1985, o general Leônidas assumiu o cargo de Ministro do 

Exército, estabelecendo como prioridade a capacitação da Força Terrestre 

(KUHLMANN, 2007, p.110). Em entrevista no Dia do Soldado, o ministro afirmou: 

Das minhas preocupações à frente do Ministério do Exército, 
destaco os compromissos da Instituição com ela própria, que 
podem ser consubstanciados em um objetivo central: 
proporcionar à Força Terrestre os meios adequados para torná-
la realmente capaz de desempenhar com eficiência as tarefas 
que a Nação lhe confia (BRASIL, 1985). 
 

Segundo Kuhlmann, Leônidas se voltou para a própria Força, uma vez que o 

Exército – e as demais Forças Singulares – se autoimpuseram o afastamento do 

papel político que exerciam, por determinação do então presidente João Baptista 

Figueiredo (KUHLMANN, 2007, p.110). 

Focado em sua prioridade, o general Leônidas determinou ao EME que 

realizasse um estudo diagnóstico sobre os componentes do “sistema Exército” (ibid, 

p. 111). Dentre os resultados verificados pelo EME, um dos diagnósticos foi a 

existência de três órgãos de decisão geral: o Alto Comando do Exército (ACE), o 

                                                 
54

 Sobre a cobiça estrangeira sobre a Amazônia, o coronel Carlos Alberto Lima Menna Barreto 
escreveu o livro “A Farsa Ianomâmi” (BARRETO, 1995), onde denunciou acintosos ataques à 
soberania brasileira, consubstanciados em tentativas de fomentar a causa separatista das “nações” 
indígenas em Roraima a partir de meados dos anos 1970. 
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EME e o Conselho Superior de Economia e Finanças (CONSEF) (BRASIL, 1986)55, 

fator complicador do processo decisório. 

A esse respeito, Kuhlmann aponta que as vicissitudes do processo decisório 

com três órgãos de decisão geral podem ser inferidas pelos conflitos decorrentes 

das diferenças de posicionamento entre os mesmos, e em seus organismos 

integrantes, apontando que, embora o problema de direção geral tenha sido 

detectado em meados da década de 1980, somente em 2006 o EME passou a ser o 

único órgão de direção geral, passando os demais à condição de órgãos de 

assessoramento superior. 

Dessa forma, antes mesmo do término do estudo diagnóstico realizado pelo 

EME, o ministro Leônidas determinou a formalização de um documento que 

compilasse a missão do Exército, sistematizando o planejamento estratégico para a 

Força (SILVA, 2009, p. 76). 

O documento “Metodologia do Sistema de Planejamento do Exército” 

descreve:  

Em 1984, o Ministro do Exército determinou ao Estado-Maior 
do Exército a realização de estudos a fim de formalizar em 
documento único a missão do Exército e de estabelecer um 
sistema de planejamento estratégico para a Força. A 
metodologia do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) 
foi aprovada em 1985 e, desde então, é a grande ferramenta 
de apoio à decisão do Comando do Exército. Desde a sua 
formulação, o sistema previa a revisão sempre que mudanças 
relevantes acontecessem e se tornasse recomendável 
modificá-lo. (BRASIL, 2007) 
 

Nascia o SIPLEx, documento revisto periodicamente56 e apoiado na 

metodologia doutrinária da ESG (SILVA, 2009, p. 77). Pode-se depreender que a 

criação do SIPLEx teve dois grandes indutores: os revezes sofridos pela Argentina 

na Guerra das Malvinas57, e os diagnósticos elaborados pelo EME, particularmente 

sobre os vícios da estrutura decisória do Alto Comando do Exército. 

                                                 
55

 O decreto n
o
 93.188, de 29 de agosto de 1986, modificado pelo decreto n

o
 5.426, de 19 de abril de 

2005 dispôs sobre a Organização Básica do Exército (OBE) até sua revogação pelo decreto n
o
 5.751, 

de 12 de abril de 2006. A Portaria n
o
 130 do Comandante do Exército, de 28 de fevereiro de 2012, 

determina ao EME o estudo e proposta de uma nova OBE até 31 de janeiro de 2013. Até o momento 
do término da elaboração da presente dissertação, a nova proposta ainda não havia sido colocada 
em vigor. 
56

 A versão atual do SIPLEx foi aprovada em 2011, por meio da Portaria nº 766, de 7 de dezembro de 
2011. No momento do encerramento da presente dissertação, a versão de 2013 se encontrava 
pronta, porém ainda não sancionada nem aprovada. 
57

 Também nesse sentido, Monteiro Filho (1992, p. 10-11). 
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O SIPLEx foi criado para estabelecer “...uma metodologia de planejamento, 

homogeneizando o pensamento militar brasileiro” (DINIZ, 1996, p, 537), englobando 

a missão do Exército, sua interpretação, concepções estratégicas, diretrizes e 

planos de execução. 

Do exposto, visualiza-se que o SIPLEx buscou metodizar o planejamento da 

Força e dirimir as ambiguidades decorrentes da existência de três órgãos de decisão 

geral, possuindo caráter similar aos Planos Diretores – como o Plano Diretor de 

1970, apresentado na presente dissertação – porém sob uma sistematização 

previamente definida. 

Da estruturação e criação do SIPLEx decorreu o planejamento dos já 

mencionados projetos FT 90 e FT 2000, planos de mudança militar que serão 

estudados a seguir.  

 

3.1.3 A FT 90 e a FT2000 

 

Já em sua primeira versão, o SIPLEx estipulou um ambicioso plano de 

mudança militar que almejou três reestruturações concomitantes, sendo uma de 

curto prazo (5 anos), prevista para o período 1986-1990; uma de médio prazo, até o 

ano 2000 (15 anos); e uma de longo prazo58 (30 anos) para 2015 (ibid). 

Uma vez que o projeto de Força de longo prazo foi tacitamente revogado 

pelo atual Processo de Transformação do Exército, serão apresentados os projetos 

de Força de curto e médio prazo, FT 90 e FT 2000 respectivamente. 

É importante frisar que os projetos foram concebidos para ser elaborados de 

maneira encadeada, e a divisão apresentada no presente trabalho visa somente à 

facilitação de identificação do faseamento temporal previsto no processo de 

mudança em tela. 

 

3.1.3.1 A FT 90 

 

O projeto foi batizado de FT 90 (Força Terrestre 90), nome pelo qual passou 

a ser conhecido, tanto no âmbito da Força quanto nos círculos externos. No entanto, 

                                                 
58

 Segundo Kuhlmann (2007, p. 115), os prazos curto, médio e longo são correspondentes a um 
plano de governo (na atualidade, seriam 4 anos), ao ciclo de vida média do material, e à duração da 
carreira de um oficial. 
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Kuhlmann (2007, p.115) atesta que os nomes FT 90, FT 2000 e FT 21, referentes 

aos projetos de curto, médio e longo prazo, eram, em verdade, nomes de fantasia. 

De fato, os Noticiários do Exército (NE) não utilizavam o termo SIPLEx, e mesmo as 

matérias veiculadas na mídia nacional faziam menção aos projetos FT, como 

mostrado na figura 08. 

Primeiramente, a FT 90 objetivava diminuir a defasagem tecnológica da 

Força Terrestre, por meio da aquisição de novos MEM visando à obtenção de novas 

capacidades, especificamente a implementação da aviação do Exército e meios de 

Guerra Eletrônica59 (MONTEIRO FILHO, 1992, p.12). Também tinha por meta a 

desconcentração de unidades na região sudeste, mais especificamente no Rio de 

Janeiro, adotando novo dispositivo que distribuísse de maneira mais homogênea as 

OM pelo território nacional, particularmente na região Norte, em paralelo com o 

Projeto Calha Norte. O objetivo mais longínquo era a obtenção de capacitação 

operacional em caráter permanente (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Reportagem sobre a FT 90 – recorte de jornal 

 
Fonte: O Estado de São Paulo. Publicado em 11 de dezembro de 1985 

                                                 
59

 Segundo o manual de campanha C 34-1 – EMPREGO DA GUERRA ELETRÔNICA, “Chama-se 
Guerra Eletrônica ao conjunto de atividades que visam desenvolver e assegurar a capacidade de 
emprego eficiente das emissões eletromagnéticas próprias, ao mesmo tempo em que buscam 
impedir, dificultar ou tirar proveito das emissões inimigas” (BRASIL, 2009). 
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Ressalte-se que a redistribuição de tropas pretendida não envolvia redução 

de efetivos. Ao contrário, tanto a FT 90 quanto a FT 2000 previam um substancial 

aumento de efetivos: 

Um dos aspectos desse primeiro planejamento reestruturador 
era a previsão de aumento significativo de efetivo e de 
unidades militares: o Exército possuía efetivo previsto de 197 
mil homens, em 1986, previa para o ano de 2000 um efetivo de 
250 mil homens; em 2015, atingiria 300 mil homens. Tudo 
indica que a Academia Militar das Agulhas Negras foi 
reformada para duplicar suas instalações para os cadetes, em 
1988, para dar cabo desse aumento significativo de efetivo do 
Exército, que não ocorreu (KUHLMANN, 2007, p. 144). 
 

Do exposto, é correto inferir que a FT 90 objetivou um aumento quantitativo 

e qualitativo na Força Terrestre. 

A primeira medida adotada que foi ao encontro das metas traçadas pela FT 

90 foi a reestruturação dos Grandes Comandos do Exército, com a extinção dos 

Exércitos (I, II, III e IV) e criação dos C Mil A do Leste, Sudeste, Sul e Nordeste, 

respectivamente, determinados por meio dos decretos 91.778 e 91.779, de 15 de 

outubro de 1985 (BRASIL, 1985). Essa medida foi adotada antes mesmo da 

formulação do SIPLEx e dos projetos FT. 

Dessa forma, deixava de vigorar a estrutura anteriormente adotada, 

ratificada pelo Plano Diretor de 1970, conforme mostrado na figura 09. 

A Força Terrestre se encontrava desproporcionalmente distribuída pelo 

território nacional (concentrada na área do Comando Militar do Leste – antigo I 

Exército) e bastante carente de MEM, mesmo de equipamentos básicos 

(MONTEIRO FILHO, 1992, p.2). Kuhlmann (2007, p. 117) fez menção ao que 

chamou de “qualidade operacional das brigadas”, considerando a maioria das Bda – 

Infantaria Motorizada – “... ultrapassadas pelo baixo nível tecnológico, índice de 

adestramento, pouca capacidade de deslocamento e nenhuma blindagem” (ibid). 

As demais metas traçadas pelo projeto de Força FT 90 envolvia o 

planejamento de um expressivo aumento de efetivos, com a criação de novas U, GU 

e Grandes Comandos (DE); a modernização de MEM; e  transformação de 

unidades, notadamente a mecanização de unidades motorizadas. 

Mais especificamente, havia a seguinte previsão de ativação das seguintes 

unidades, grandes unidades e grandes comandos: 

- Criação de 04 DE, com previsão de sede no AM, MT, PA e SC; 
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- Criação de 12 novas brigadas, sendo 01 brigada de Aviação do Exército 

(Bda Av Ex); 02 Bda Inf Mtz, a serem ativadas na BA e CE; 01 Bda de Infantaria de 

Montanha (Bda Inf Mth) (por transformação da 4a Bda Inf Mtz); 02 Bda Inf Sl (01 em 

RR e outra no AP); 01 Bda Inf L (Amv) (a ser ativada em GO); 01 Bda C Mec (a ser 

ativada em SC); 02 Bda AAAe (a serem ativadas no RJ e SP); e 04 Bda A Cos (a 

serem ativadas no SU e região central – postuladas para definição posterior). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 09 – Organização territorial do EB 
 

Fonte: Noticiário do Exército n
o
 6.878, de 29 de outubro de 1985. 

 

Kuhlmann (2007, p.119) descreveu os resultados obtidos pela FT 90. De 

todo o planejado, apenas uma das DE foi criada, a 8a RM-DE60, e atrasada em 

relação ao cronograma previsto na FT 90. Não houve a criação das Bda previstas, e 

a transformação da 4a Bda Inf Mtz para Mth somente ocorreu em 201361. As 

brigadas de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) previstas não foram criadas; porém, 

houve o deslocamento e transformação de 03 Bda Inf Mtz62 para Bda Inf Sl, 

aumentando de duas para cinco as brigadas de selva. Três brigadas de Artilharia de 

Costa e Antiaérea (Bda AAAe) foram suprimidas, e somente uma brigada dessa 

natureza foi criada. A brigada de Infantaria Leve aeromóvel (Bda Inf L Amv), prevista 

para ser criada e instalada em Goiás (possivelmente Goiânia), não foi criada, porém 

ocorreu a transformação da 12a brigada de Motorizada para Leve (Amv)63. 

                                                 
60

 Por meio da Portaria n
o
 054-Cmt Ex, de 17 de fevereiro de 2004. 

61
 Portaria n

o 
142 – Cmt Ex, de 13 de março de 2013. 

62
 A 1

a
 Bda Inf Mtz, sediada em Petrópolis-RJ, foi transferida para Boa Vista-RR, passando a ser a 1

a
 

Bda Inf Sl; a 2
a
 Bda Inf Mtz, sediada em Niterói-RJ, foi transferida para São Gabriel da Cachoeira-AM, 

passando a ser designada 2
a
 Bda Inf Sl; e a 17

a
 Bda Inf Mtz, sediada em Cruz Alta-RS,  foi transferida 

para Tefé-AM. 
63

 Portaria Ministerial Reservada n
o
 023, de 19 de junho de 1995. 
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Kuhlmann se baseou em estudo realizado por Monteiro Filho (1992), e 

elaborou um esboço demonstrativo das mudanças almejadas e de fato 

implementadas, esboço esse reproduzido na figura 10. A maior limitação do esboço 

elaborado por Kuhlmann foi a ausência da Bda Av Ex, sediada em Taubaté-SP, na 

área do CMSE. 

As figuras “cheias” em preto (fundo preto) significam as unidades já 

existentes; as figuras “vazadas” (somente a silhueta, com fundo branco) significam 

as unidades previstas para criação ou transformação. As inscrições “FT 90” e “FT 

00” indicam em qual “FT” foi prevista a mudança; e as cores vermelho, roxo e verde 

indicam, respectivamente, a não implementação da mudança pretendida, a 

implementação com atraso, e a implementação conforme o planejado. 

Exemplificando: na área do Comando Militar do Leste (CML), existe a figura 

de um jipe preto ao lado do número 4. Consultando a legenda, verifica-se que se 

trata da 4a Brigada de Infantaria Motorizada (sediada em Juiz de Fora-MG). O ícone 

da 4a Bda Inf Mtz está ligada por uma seta a um mosquetão de escalador (que na 

legenda indica “brigada de Infantaria de Montanha” – Bda Inf Mth). A inscrição “FT 

00” na cor vermelha embaixo do mosquetão indica que, na FT 2000, havia a 

previsão de transformação da 4a Bda Inf Mtz em Bda Inf Mth, o que não ocorreu na 

data prevista (como dito anteriormente, a mudança somente ocorreu no ano de 

2012, e Kuhlmann elaborou a figura em 2007). 

Outro exemplo: na área do Comando Militar do Sul (CMS), especificamente 

no oeste do estado de Santa Catarina, existe um ícone de um blindado e o número 

7, o que, segundo a legenda, indica a 7a brigada de Cavalaria Mecanizada (7ª Bda 

CMec). O ícone se encontra na cor branca (somente a silhueta), diferenciando-se do 

ícone imediatamente abaixo, da 1a Bda CMec (já existente), e sob o ícone da 7a Bda 

CMec existe a inscrição “FT 00” na cor vermelha, indicando que a criação da 7a Bda 

CMec dar-se-ia conforme planejamento da FT 2000, porém não ocorreu. 

O grande triunfo da FT 90 foi a implementação da Aviação do Exército (Av 

Ex), objetivo almejado pela Força já à época do Plano Diretor de 1970 (BRASIL, 

1970). A Av Ex foi implantada por meio do Despacho Ministerial PS no 1.109/85 – 

GMEx, de 28 de novembro de 1985. O documento aprovado pelo Despacho 

supracitado era intitulado PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 

onde constam a finalidade, condicionantes, premissas e etapas a serem seguidas 

para a implementação gradual da Av Ex. A Portaria Ministerial no 1.017, de 18 de 



108 
 

dezembro de 1990 sancionou a criação da Bda Av Ex, consolidando o meticuloso 

planejamento do plano de implantação mencionado. 

Embora não tenha ocorrido a criação da Bda Inf L Amv conforme desejado 

(sediada em Brasília-DF), a 12a
 Bda foi transformada em tropa Leve, visando à 

aquisição da capacidade aeromóvel, outra característica almejada e não 

implementada pelo no Plano Diretor de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Planejamento e execução da FT 90-2000 
 

Fonte: KULHMANN, 2007, baseado em MONTEIRO FILHO, 1992 

 

  Outro objetivo traçado pela FT 90 e parcialmente alcançado foi a 

desconcentração de tropas no núcleo central, com o aumento de tropas na região 

amazônica. A esse respeito, Kuhlmann faz uma interessante constatação: 

Apesar de não ocorrer o aumento de efetivo e de unidades 
previsto, várias brigadas de selva foram criadas (ou 
transferidas), diversas unidades motorizadas deixaram de 
existir e houve redução significativa de brigadas no Rio de 
Janeiro. Portanto, as diversas adaptações pela falta de 
condições econômicas de implementar todo o plano criaram 
um reordenamento que poderia ser considerado um downsizing 
indireto, ainda que não tenha ocorrido a diminuição de 
unidades. 
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(...) 
...observa-se qe houve um aumento de uma divisão e uma 
brigada, no total, caracterizando um aumento de unidades 
militares, sem que tivesse ocorrido aumento de efetivo. 
Isso demonstra, de certa maneira, um downsizing à 
brasileira, ou seja, buscando atender a uma expectativa do 
planejamento constante no primeiro SIPLEx, que era o do 
aumento de unidades militares, sem que ocorresse o 
aumento do efetivo, como também era desejado. 
(KUHLMANN, 2007, p.122-126). (Não grifado no original). 
 

Em face do exposto, depreende-se que a primeira edição do SIPLEx, 

comumente chamada na Força e fora dela de projeto Força Terrestre 90, consistiu 

em um amplo programa de reaparelhamento, com a ambiciosa previsão de aumento 

de efetivo. Das metas estabelecidas pelo programa, a implantação da Aviação do 

Exército foi seu ponto alto, sendo também dignos de destaque o aumento de efetivo 

na Amazônia, e a organização de uma Bda Inf L Amv.  Mesmo assim, comparando-

se a amplitude da mudança militar desejada e a de fato obtida, depreende-se que o 

projeto não foi exitoso de maneira geral. 

 

3.1.3.2 A FT 2000 

 

Inicialmente concebida como continuação da FT 90, a FT 2000 logo se 

tornou uma segunda tentativa de concretização das mudanças, motivada pela não 

implementação das ambiciosas metas traçadas pela FT 90. 

A  descontinuidade entre a FT 90 e a FT 2000 fica evidenciada na 

Concepção Estratégica do preparo e evolução do Exército, documento extraído da 

Concepção Estratégica do Exército – SIPLEx 4 ano 1995 (BRASIL, 1995), onde 

consta a “FT 1995” como ponto de partida, a FT 2000 como “meta estratégica de 

curto prazo”, e as “FT 2010” e “FT 2025” como metas estratégicas de médio e longo 

prazos, respectivamente. Cabe relembrar que, na concepção original, a FT 2000 

seria a “meta estratégica de médio prazo”, continuamente à FT 90. 

O documento traça como “condicionante restritiva ao preparo da Força 

Terrestre” grandes restrições orçamentárias, exigindo seletividade nos investimentos 

e aplicação racional dos recursos (BRASIL, 1995, p.11). Para fazer face a tal 

condicionante, a Concepção traçou como trajetória uma prevalência de valores 

qualitativos sobre quantitativos (ibid). 

A articulação da Força em 1995 distinguia as brigadas nos seguintes 

escalões: Forças de cobertura estratégica (F Cob Estrt); Forças de vigilância 
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estratégica (F Vig Estrt); Reservas locais (Res Local); Reservas estratégicas (Res 

Estrt); Reservas gerais (Res Geral); e sistema de defesa antiaérea brasileiro 

(SISDABRA). A articulação se encontra reproduzida na figura 11. 

Essa articulação seria aproveitada e adaptada pela FT 2000 com a adoção 

da seguinte estratégia geral: 

Na impossibilidade de, a curto prazo, aumentar a capacitação 
operacional de toda a atual FT, adotar-se-á a seguinte 
estratégia: 
Selecionar e investir num “núcleo de forças”, dentro da atual 
FT, que constituam o “NÚCLEO DE MODERNIDADE”. 
Manter a BASE existente em condições adequdas de preparo, 
particularmente quanto às atividades de sobrevivência da FT. 
Investir na PROFISSIONALIZAÇÃO da tropa, no 
ADESTRAMENTO DOS QUADROS e na MOBILIZAÇÃO. 
Priorizar as estratégias da DISSUASÃO, da PRESENÇA e da 
PROJEÇÃO DE PODER (ibid, p.14). 
 

O “núcleo de modernidade” eleito foi constituído pelas “Forças de pronto-

emprego”, a Aviação do Exército, tropas de Guerra Eletrônica, sistema de Comando 

e Controle, instituições de ensino e unidades-escola (ibid, p.15). 

As Forças de pronto-emprego seriam grandes unidades, unidades e 

subunidades destinadas a atuar tanto na defesa externa quanto na interna, com 

prioridade de atuação na própria área estratégica de sua sede, e eventualmente em 

operações de paz (ibid). 

A composição das Forças de pronto-emprego seria a Bda Inf Pqdt, a 12a 

Bda Inf L (Amv), a 9a Bda Inf Mtz Escola(Es), as unidades operacionais de Av Ex, o 

1o Batalhão de Forças Especiais (BFEsp), e unidades e subunidades arroladas na 

Portaria 065-Res, de 22 de agosto de 1995 (ibid). 

A FT 2000 também previu para integrarem as Forças de pronto-emprego a 

Força de Ação Rápida (FAR) e uma Força de Paz. A FAR era composta pela 

“reserva geral”, que consistia no “núcleo profissional” das Forças de pronto-emprego 

(Bda Inf Pqdt, 12a Bda Inf L, Av Ex, e 1º BFEsp), tinha por missão a atuação 

imediata em quaisquer áreas estratégicas, e se caracterizava por elevada 

mobilidade estratégica (ibid, p.15-16). 

A Força de Paz seria constituída, em princípio, por 01 BI reforçado (Ref), 

com missão de participar de operações de manutenção de paz, sob a égide da 

ONU. 
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As demais OM da Força não incluídas nas Forças de pronto-emprego (base 

existente) seriam “...mantidas em condições satisfatórias de preparo... e, 

gradativamente, algumas destas OM passarão a integrar esse núcleo” (ibid, p.17). 

A FT 2000 previu ainda o estabelecimento de uma Força de mobilização, 

integrada por grandes comandos (de Teatro de Operações, de Força Terrestre de 

Teatro de Operações e de Exército de Campanha), de grandes unidades (04 

brigadas de Infantaria), grupamentos logísticos e/ou bases logísticas (em número de 

4), comandos de Guarda Territorial e batalhões de Guarda Territorial (de 20 a 30), 

com efetivo total previsto de cerca de 60.000 homens (ibid, p.21). Foi prevista 

também a ativação de um núcleo de Comando de Mobilização (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Articulação da F Ter em 1995 
 

Fonte: Plano de Estruturação do Exército, 1995 
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A chamada FT 2010, meta estratégica de “médio prazo” para o Plano de 

Estruturação do Exército de 1995, traçou como perfil da Força Terrestre de 2010 

uma evolução “qualitativa”, focada no homem, sem modificações significativas da 

estrutura básica da FT, com grande valorização da ciência e da tecnologia, e a 

necessidade do militar dominar a informática para conviver com sistemas 

administrativos e operacionais “exclusivamente automatizados e integrados”, e com 

grande valorização das missões de forças de paz e expedicionária, bem como das 

estratégias da presença dissuasão e projeção de poder (ibid, p.22). 

A “FT 2010” previu a criação de 01 Cmdo de DE na Amazônia, de mais 

unidades de Comandos, Operações Psicológicas (Op Psico), Inteligência, defesa 

QBN, Av Ex, Artilharia antiaérea (AAAe), Logística e Guerra Eletrônica, assim como 

o completamento da estrutura organizacional de 50% das Bda e DE existentes (ibid). 

Além de tais criações, previu a extensão das Forças de pronto-emprego para o valor 

de 9 Bda (nove brigadas), manutenção da FAR, e de uma Força de Paz valor Bda. 

O efetivo visualizado para a FT 2010 foi uma Força permanente de cerca de 

200.000 homens, e uma Força de Mobilização de aproximadamente 70.000 homens, 

totalizando um efetivo de 270.000. 

Do previsto na FT 2000 (e a “variante” FT 2010), a única medida 

implementada foi a designação das OM integrantes das Forças de pronto-emprego, 

mudadas por diversas vezes64. Outras previsões vieram a ser estabelecidas, como a 

criação de 01 Cmdo DE na Amazônia e de unidades de Comandos e Op Psico, no 

entanto ocorreram fora da janela temporal prevista pelo Planejamento Estratégico do 

Exército de 1995.  

A despeito da previsão de evolução “qualitativa” da Força Terrestre, a FT 

2000 e a FT 2010 previram o aumento de unidades, mantendo o efetivo da Força. 

Essa previsão ratifica o que Kuhlmann denominou “downsizing à brasileira”.  

 

3.1.3.3 Resumo da FT 90/2000 

 

Mudanças ocorridas 

 

                                                 
64

 Além da Portaria Ministerial (Port Min) n
o
 065-Res, de 22 de agosto de 1995, versaram sobre a 

Força de pronto-emprego a Port Min 036-Res, de 30 de julho de 1996, a Port Min n
o
 038-Res, de 29 

de novembro de 1996, a Port Min n
o
 005-Res, de 1

o
 de abril de 1998. A Portaria n

o
 002-Res, do Cmt 

EB, de 24 de julho de 2000, extinguiu a Força de pronto-emprego, instituindo a FAR em seu lugar.  
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As mudanças previstas pela FT 90 e FT 2000 e efetivamente implantadas 

foram a rearticulação de tropas, com aumento de efetivo na Amazônia; a 

transformação de unidades (transformação das unidades transferidas para a selva, e 

a 12a brigada, transformada em brigada leve – aeromóvel); a criação da Aviação do 

Exército; e a articulação de forças em Forças de cobertura/vigilância estratégica, 

Forças de reservas locais, gerais e estratégicas, e Força de pronto-emprego. 

Os planejamentos incluíram a criação de uma unidade de Força de paz, que 

posteriormente evoluiria para uma brigada, porém tal meta não foi atingida. A 

capacidade expedicionária, subentendida do Planejamento Estratégico do Exército 

de 1995, não foi claramente definida nem implementada. 

Ressalte-se a notória similaridade entre a concepção do Plano Diretor de 

1970 de articular “forças de cobertura e vigilância estratégica, forças de defesa 

territorial e operacional”, e a articulação da F Ter em 1995, de forças de 

cobertura/vigilância estratégica (mesmo nome), reservas (local, geral e estratégica), 

e Forças de pronto-emprego. A diferença significativa é que, na articulação de 1995, 

a responsabilidade pela defesa territorial recairia sobre forças mobilizadas, e na de 

1970, foi prevista – e não implementada – a força de defesa territorial integrando a 

Força desde tempos de paz. 

 

Legislação pertinente 

 

O Sistema de Planejamento do Exército e sua metodologia foram 

implementados por meio da Portaria 077-EME, de 04 de dezembro de 1985. 

O Planejamento Estratégico do Exército de 1995, que previu a 

“atualização/retificação” da FT 2000, foi estabelecido pela Portaria no 486, de 22 de 

agosto de 1995. 

 

Tipo de doutrina adotado 

 

A doutrina militar adotada permaneceu praticamente idêntica à delineada 

pelo Plano Diretor de 1970, com a vertente defensiva caracterizada pelas Forças de 

cobertura/vigilância estratégica, e a característica ofensiva obtida por meio das 

Forças de pronto-emprego. 
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Tipo de mudança  

 

Segundo Rynning 

 

Segundo o modelo de Rynning, trata-se de uma clássica mudança de 

segunda ordem, devido à manutenção da doutrina militar adotada. 

 

Segundo Covarrubias 

 

Com base no modelo teórico de Covarrubias, a FT 90 e a FT 2000 foram 

uma tentativa não completada de modernização, porém parcialmente exitosa pela 

potencialização das capacidades existentes, fruto da criação da Aviação do Exército 

e da transformação de uma Bda Inf L aeromóvel. 

 

Origens das mudanças 

 

Referente às normas culturais, possivelmente a cultura militar vigente no 

Exército foi determinante para o planejamento de uma mudança de cunho 

“qualitativo” baseada no aumento de unidades, sem alteração significativa do efetivo. 

Da mesma maneira que ocorreu na efetivação do Plano Diretor de 1970, a 

concepção de órgãos de reserva e mobilização (Guarda Territorial em 1970 e 

Comando de Mobilização em 1995) teve modesta – ou nenhuma – efetivação. No 

entanto, não há evidência de que seja um traço cultural vigente, apenas indícios. 

Ainda sobre as normas culturais, o conflito das Falklands/Malvinas não seria 

precisamente um choque externo, uma vez que ocorreu com outro país. Ainda 

assim, o exemplo ocorrido com a Argentina, país com capacidades e expressões do 

poder nacional comparáveis às do Brasil, serviu, sim, como alerta para a 

necessidade de uma mudança, uma vez que tornou evidente que, em um conflito 

similar, existiam consideráveis possibilidades de que as Forças Armadas brasileiras 

sofressem reveses similares. 

Com relação à política e estratégia, a transição do regime militar para a 

democracia foi inequivocamente um fator preponderante para a mudança militar 

buscada, particularmente no que diz respeito à restrição orçamentária. 
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Também sobre política e estratégia, o esvaziamento do TIAR, a 

comprovação da vulnerabilidade dos países do subcontinente perante potências 

extracontinentais e, em menor monta, a cobiça internacional em face da Amazônia 

brasileira, configuraram ameaças suficientemente reais para motivar e induzir a 

busca por uma mudança militar. 

A inovação tecnológica se caracterizou como uma fonte de mudança pela 

implementação da Aviação do Exército, capacidade almejada pela Força desde o 

Plano Diretor de 1970, e exitosamente concluída na FT 90. 

 

3.2 DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
DO EXÉRCITO 
 

3.2.1 A EBF 

 

Em cumprimento à determinação do Ministério da Defesa de consolidação 

de planejamentos à luz da END, o Exército elaborou a EBF, tomando por ponto de 

partida a própria END, as formulações do Sistema de Planejamento do Exército 

(SIPLEx) e as diretrizes de planejamento estipuladas pelo Comando e Estado-Maior 

da Força. Dessa forma, a EBF foi estruturada em 02 (dois) planos, 04 (quatro) 

programas e 824 (oitocentos e vinte e quatro) projetos distribuídos por 129 (cento e 

vinte e nove) ações estratégicas (BRASIL, EME, 2010). 

A concepção estratégica norteadora da EBF foi fundamentada em dois 

pressupostos: dissuasão e preparo com base no desenvolvimento de capacidades. 

Tratando de dissuasão, a EBF estipula que a Força Terrestre esteja em condições 

de exercer “...dissuasão integral no entorno regional e limitada em face das 

potências de primeira ordem.”, devendo ampliar tais capacidades pelo fortalecimento 

do poder nacional (ibid, p.8). Sobre as capacidades, a EBF não deixa claro o 

que/quais são as capacidades desejadas, embora estabeleça o marco temporal de 

2030 para o atingimento das capacidades que permitam atender ao trinômio 

monitoramento/controle, mobilidade e presença, preceitos preponderantes da END. 

O documento elenca o combate convencional como missão precípua do EB, 

devendo no entanto buscar a estruturação e adestramento visando às capacidades 

de fazer face à imprevisibilidade dos conflitos modernos (ibid). Ainda sobre as 

capacidades, a EBF determina que o Exército seja capaz de “... projetar força, 
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interna e externamente”, a fim de atender a compromissos internacionais, interesses 

nacionais, capacidade de antecipação e contar com “...elevado nível de prontidão 

operacional”. 

Dentro dos parâmetros gerais de planejamento, a EBF elencou os seguintes 

critérios: distribuição espacial do Exército, onde justifica a ausência de grandes 

mudanças na distribuição das unidades e grandes unidades pelo território nacional; 

equipamento x articulação, onde traça a prioridade sobre as ações de equipamento 

em relação às de articulação65; e efetivos, onde previu, em princípio, a manutenção 

dos atuais efetivos da Força (ibid, p.8-10). 

Os Planos de Articulação e de Equipamento podem ser sucintamente 

vislumbrados na figura 12. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Planos de Articulação e Equipamento da Estratégia Braço Forte 
 

Fonte: BRASIL, EB, Estratégia Braço Forte. 2009, p.11 

 

O Plano de Articulação encampa os programas AMAZÔNIA PROTEGIDA – 

que atende diretriz expressamente traçada pela END (BRASIL, 2008, p.14), 

abrangendo os projetos destinados ao fortalecimento da presença militar terrestre na 

Amazônia legal, privilegiando o aumento da vigilância/monitoramento sobre as 

fronteiras – e SENTINELA DA PÁTRIA – programa constituído por projetos 

destinados à reorganização, adequação e completamento das estruturas 

operacional e logística dos C Mil A fora da Amazônia legal. 

O Plano de Equipamento abrange os programas MOBILIDADE 

ESTRATÉGICA – destinado a atender às necessidades de reposição e 

completamento dos Quadros de Dotação de Material (QDM) e dos Quadros de 

                                                 
65

 Segundo o glossário da EBF: “Plano de Equipamento - Quantifica as necessidades correntes e 
procura atender às necessidades futuras de materiais de emprego militar” ; “Plano de Articulação - 
Diz respeito à localização das organizações militares do Comando do Exército no território nacional, 
sendo condicionado pela Concepção Estratégica de Emprego do Exército” (BRASIL, EB, 2009, p.37) 
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Dotação de Material Previsto (QDMP)66, o Programa visa dotar o EB com MEM 

compatíveis com o poder de dissuasão considerado adequado pela Força – e 

COMBATENTE BRASILEIRO (COBRA) – programa destinado ao atendimento de 

necessidades projetadas em consonância com a visão de futuro do Exército, na 

evolução da Doutrina Militar Terrestre e na visualização de novos QDM. 

Os projetos previstos nos distintos programas não serão abordados em 

detalhe, em razão de sua grande quantidade e extensão. Para os fins da presente 

dissertação, serão expostos apenas os projetos denominados como Projetos 

Estratégicos do Exército (PEE) (BRASIL, 2012, p.10), uma vez que se tratam dos 

principais projetos em curso no Exército, e para os quais a Força dirige a maior 

prioridade: 

- Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), que visa 

ao monitoramento, controle e atuação nas fronteiras terrestres, contribuindo para a 

inviolabilidade do território nacional, redução de ilícitos transfronteiriços, e 

fortalecimento da interoperabilidade tanto com agências nacionais quanto com 

países limítrofes; 

- Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres 

(PROTEGER), projeto concebido com o objetivo de proteger as Estruturas 

Estratégicas Terrestres (EETer) do país, assim consideradas as infraestruturas 

críticas cuja destruição ou danificação provocariam sério impacto ao Estado 

brasileiro; 

- Defesa Cibernética, em atendimento à determinação contida na END do 

setor cibernético como estratégico e essencial à defesa nacional (BRASIL, 2008, 

p.32); 

- Projeto Guarani, projeto com finalidade dual, pois além de tratar da geração 

de uma nova família de blindados médios sobre rodas, buscará contribuir para o 

crescimento e fortalecimento da indústria nacional; 

- Defesa antiaérea, projeto que objetiva a aquisição e nacionalização de 

MEM de defesa antiaérea, reequipando a tropa e permitindo o cumprimento de 

missão de defesa de forças, instalações ou áreas; 

                                                 
66

 Segundo o glossário da EBF: “Quadro de Dotação de Material (QDM) - Prevê a quantidade de 
material operacional”; “Quadros de Dotação de Material Previsto (QDMP) - Prevê a quantidade 
mínima para o adestramento.” (BRASIL, EB, 2009, p.37) 
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- Astros 2020, projeto ambicioso que visa ao aumento expressivo da 

expressão militar do poder nacional, por meio de um sistema de apoio de fogo de 

longo alcance e elevada precisão; 

- Recuperação da Capacidade Operacional (ReCOp), projeto com claro 

objetivo de recomposição  da capacidade técnica e operativa dos MEM em uso, por 

meio de recuperação do material existente, por aquisição de novos meios ou a 

combinação de ambos. 

Em suma, a EBF consiste em um documento detalhado e extenso, que 

incluiu cálculos e serviu como geratriz de extenso rol de planejamentos, programas e 

projetos ambiciosos, todos voltados para a obtenção dos níveis de capacidade e 

operatividade buscados pela Força, em consonância com a percepção do Alto 

Comando do Exército acerca da atual situação brasileira. 

 

3.2.2 O Manual de Transformação do Exército 

 

A transformação pretendida pelo Exército e o PROFORÇA (o PROFORÇA 

será abordado no item 3.2.3) nasceram da percepção de que as atuais capacidades 

do EB se encontram dissociadas da atual estatura político-estratégica do Brasil, 

conforme o texto de apresentação do projeto constante no sítio virtual do EB67: 

 
O processo de Transformação do Exército tem sua origem no 
diagnóstico de que o Exército Brasileiro não dispõe de 
capacidades compatíveis com a rápida evolução da estatura 
político estratégica do Brasil, que caminha, rapidamente, para 
ocupar a condição de potência mundial. Percebeu-se que a 
modernização da Força Terrestre era incipiente e que a atual 
conjuntura demandava um processo bem mais amplo de 
mudança: a Transformação. 
(...) 
A partir da percepção da necessidade de se transformar o 
Exército Brasileiro da Era Industrial para a Era do 
Conhecimento, fez-se mister um planejamento que 
determinasse um conjunto de ações estratégicas que 
conduziram esta Transformação – um Projeto de Força 
(PROFORÇA). Coerente com esta premissa, o PROFORÇA 
estabelece as bases para a Transformação do Exército 
Brasileiro, constituindo-se no seu principal projeto integrador. 
  

A finalidade pretendida pelo Manual de Transformação do Exército é a de 

“...dar partida ao Processo de Transformação do Exército" (BRASIL, EB, 2010, p.3), 

sendo o referido manual estruturado em uma introdução, três capítulos e conclusão.  

                                                 
67

 Disponível em <http://www.exercito.gov.br/web/proforca/apresentacao> . Acessado em 30 Jan 13. 
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3.2.2.1 Introdução 

 

Na introdução, o documento atribui ao Brasil um papel de crescente 

protagonismo no cenário internacional, em parte devido ao recente dinamismo 

experimentado pela economia brasileira, e faz menção à aspiração brasileira pela 

reformulação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

(CSNU), afirmando que o país terá alcançado o patamar de ator global “... de 

primeira linha”. 

É emblemático destacar a projeção sobre o papel futuro a ser 

desempenhado pelo Brasil no cenário internacional, e a similaridade dessa crença 

com a percepção de desenvolvimento vindouro apresentada no início dos anos 1970 

(ver item 3.1). 

Em seguida, questiona as atuais capacidades do Exército em “...desenvolver 

as capacidades necessárias para que o País possa fazer valer suas decisões, (...) e 

atuar de maneira afirmativa em suas áreas de interesse estratégico”, bem como a 

capacidade de “projetar forças com prontidão”. 

A introdução é concluída com o questionamento – aparentemente retórico – 

de em que medida a atual situação da Força decorre de ineficácia em elaborar e 

executar planejamentos estratégicos capazes de suplantar óbices orçamentários, 

evocando a nação a responder se as capacidades do Exército são compatíveis com 

a dimensão do país que busca ascender no cenário internacional. 

É digna de destaque a menção a “projeção de forças”, de “capacidades 

necessárias”, e “atuação afirmativa em áreas de interesse estratégico”, embora o 

manual em si careça de definições exatas do que seria “projeção de força”, de quais 

seriam as capacidades, ou mesmo quais seriam as áreas de interesse estratégico. 

 

3.2.2.2 Capítulo I 

 

O primeiro capítulo, intitulado “Transformação Militar”, é descrito na 

introdução como “...essencialmente informativo”. O capítulo inicia com a descrição 

de definições de “adaptação, modernização e transformação” (definições de 

COVARRUBIAS, mencionadas no presente trabalho), citando a aspiração da Força 
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por modernização e plenitude operacional, e atestando que o atual cenário vivido 

pelo Exército demandaria uma transformação: 

 
A solução para a necessidade de manter o preparo e o 
emprego do Exército à frente dos novos desafios é, então, 
encontrada no conceito de transformação, pois exige o 
desenvolvimento das novas capacidades para cumprir novas 
missões. 
 

Após postular a necessidade de transformação do Exército, o capítulo 

discorre brevemente sobre algumas mudanças sofridas pela instituição ao longo de 

sua história, destacando a transformação sofrida no período do regime militar (1964-

1984), período em que a doutrina militar terrestre passou por crescente processo de 

distanciamento das influências externas, buscando uma expressão autóctone. 

Em seguida, são sumariamente expostas as mudanças e criações de 

departamentos e diretorias, seus reflexos na estrutura da Força, e a adoção do 

SIPLEx, integrado ao planejamento federal, com visíveis resultados em sua 

capacidade gestora, e do Sistema de Ensino do Exército, com reflexos positivos no 

ensino militar e nas atividades de ensino e pesquisa. 

O capítulo encerra com o chamado “estudo de caso”, onde os processos de 

transformação dos Exércitos de Espanha e Chile são visitados, concluindo-se sobre 

aspectos em comum aos dois processos. Serão arrolados alguns dos aspectos 

aventados, pela relevância para o presente estudo: 

 
Pontos comuns em ambos os processos 
Verifica-se que, embora Chile e Espanha estejam imersos em 
entornos estratégicos completamente diferentes e possuam 
requisitos de segurança totalmente distintos, há muitos pontos 
em comum em seus Processos de Transformação: 
• os processos foram desencadeados em função da 
necessidade de adaptar-se às novas realidades do mundo 
atual; 
• racionalizaram e enxugaram as estruturas operacionais; 
• promoveram a modernização da gestão e a busca da 
racionalização administrativa; 
(...) 
• definiram que a logística será conjunta e integrada, 
devendo a estrutura de paz ser capaz de atender a situações 
de guerra sem necessidade de modificações; 
• investiram fortemente na adoção de equipamentos modernos 
e no desenvolvimento científico e tecnológico, como forma de 
compensar qualitativamente a diminuição dos efetivos; 
• investiram na formação e no desenvolvimento dos recursos 
humanos, considerados por ambos como o principal 
indutor da transformação;(...) 
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Os grifos não constam no original, e destacam aspectos que serão 

aprofundados adiante. 

  

3.2.2.3 Capítulo II 

 

O segundo capítulo – Por que transformar o Exército – cita as dificuldades 

encontradas na mobilização de um segundo contingente para integrar o componente 

militar da Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti (MINUSTAH), 

relembrando que dificuldades similares ocorreram por ocasião da mobilização da 

Força Expedicionária Brasileira (FEB), enviada para participar do esforço de guerra 

aliado na Segunda Guerra Mundial, e asseverando que tal deficiência pode 

respaldar questionamentos feitos pela nação à própria Força sobre seus efetivos e 

gastos. 

O manual arrola situações hipotéticas como “...conflito... que venha a exigir 

uma imposição da paz”; “estabilizar situações... em países amazônicos”; sugestão 

de atuação em uma eventual “crise humanitária... em países da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP)”; e volta a fazer menção à eventual 

necessidade de “...projeção de poder de combate”, dessa vez especificando se tratar 

“...de caráter convencional”. A consideração dessas questões é ressaltada com a 

assertiva de que o EB é o Exército “...de um país destinado a papel de liderança e 

de relevância em fóruns regionais e mundiais”. 

O capítulo discorre sobre a reduzida atenção e relevância emprestadas à 

defesa nacional no cenário político atual, verificados pela baixa atividade legislativa 

sobre o assunto, e sobre a perene restrição orçamentária vivenciada pelas Forças 

Singulares brasileiras, apontando para o risco que o Exército corre de entropia, 

situação em que uma organização entra em processo autofágico para se manter, 

sem gerar os resultados para que foi destinada. 

São apresentados, por fim, a END, a EBF e alguns dos projetos em curso à 

época da elaboração do manual. 

 

3.2.3.4 Capítulo III  

 

O terceiro capítulo, cujo título é “Como transformar o Exército”, descreve os 

entraves enfrentados após a elaboração da EBF para a consecução do 



122 
 

planejamento, devido a fatores críticos decorrentes de deficiências estruturais. 

Esses fatores foram identificados como concentrados em doutrina, recursos 

humanos e gestão. 

Considerando-se a estrutura e cultura institucionais, o Manual determina a 

atuação nos fatores críticos por meio de Vetores de Transformação (VT), que  

compreendem “...os estudos, os diagnósticos, as concepções, os planejamentos, os 

processos, as ferramentas, os recursos humanos, as capacitações e os meios 

necessários”. A atuação nos VT é determinada como encargo dos Órgãos de 

Direção Setorial componentes da Força, cabendo ao EME a coordenação geral nos 

casos de interseção de ações entre os VT. 

Os VT propostos são: doutrina; preparo e emprego; educação e cultura; 

gestão de recursos humanos; gestão corrente e estratégica; ciência e 

tecnologia e modernização do material; e logística. 

Dentre os VT elencados, cabe destaque para o segundo, preparo e 

emprego. Nas considerações sobre tal VT, o manual de transformação afirma que o 

preparo da Força Terrestre, com base na conscrição, “...tem se mostrado 

inadequado ao desenvolvimento das capacidades operacionais requeridas pelo 

Exército de um país com as responsabilidades como as que o Brasil busca assumir 

no contexto internacional”. São tecidos comentários acerca do ano de instrução, do 

sistema de mobilização de reservistas e da inadequação de tais institutos à 

eventualidade de emprego da Força, propondo uma profunda reestruturação do 

serviço militar, adotando, dentre outras medidas, a dissociação do serviço militar da 

atividade operacional, a valorização de formação de oficiais e sargentos reservistas, 

por meio dos Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) e Cursos de 

Formação de Sargentos Temporários (CFST), e o escalonamento dos ciclos de 

preparação, porém ressaltando que o serviço militar é um dos eixos estruturantes da 

END. 

 

3.2.2.5 Conclusão 

 

Em sua conclusão, o manual vincula a transformação ao Livro 3 do SIPLEx 

2011-2014, com a finalidade de institucionalizar as ações e facilitar as ações de 

acompanhamento e execução em todos os níveis. 
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São destacados três pressupostos básicos como condicionantes da 

transformação: a valorização do serviço militar obrigatório; a valorização da 

Estratégia da Presença; e a preservação dos valores e tradições do Exército. 

 

3.2.3 O PROFORÇA 

 

O PROFORÇA foi instituído por meio da Portaria do Comandante do 

Exército nº 001-Reservada, de 27 de fevereiro de 2012. A classificação sigilosa 

conferida ao documento de aprovação do projeto possivelmente é decorrente da 

sensibilidade do conteúdo do projeto. Mesmo assim, é possível fazer uma 

verificação sumária de seu conteúdo, por meio do extrato do PROFORÇA68, 

documento que servirá de base ao presente estudo. 

O PROFORÇA inicia com uma contextualização acerca da posição 

crescente do Brasil no cenário internacional, apontando para a necessidade de 

reconfigurar seu Poder Militar com tal realidade, e em decorrência, mover o Exército 

para “... um patamar mais elevado, por intermédio de um processo de 

transformação”. Segundo o documento, essa mudança será fruto de novas 

capacidades a serem adquiridas e estratégias adotadas, resultando em um projeto 

de força “... que estabeleça requisitos militares (capacidades) e proponha arranjos 

de Força (estrutura organizacional, articulação, equipamento, logística e preparo)”, 

levando em consideração as limitações orçamentárias. 

Ainda em seu intróito, o PROFORÇA traça marcos temporais – 2015, 2022 e 

2031 – para a evolução da Força, abordando os VT, programas e projetos arrolados 

pela EBF, e apresentando os produtos do PROFORÇA: as novas articulação e 

estruturação da Força Terrestre (F Ter); as diretrizes para a concepção estratégica 

do Exército Brasileiro;  as diretrizes para cada um dos Vetores de Transformação; as 

diretrizes para a futura Organização Básica do Exército (OBE); as novas 

capacidades, discriminadas para cada uma das missões do Exército Brasileiro; e as 

orientações para a integração ao SIPLEx. 

                                                 
68

 Documento disponibilizado no sítio eletrônico do Exército Brasileiro em 
<http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b8fd062b-d6c0-431f-a931-
1d7ad6facccc&groupId=1094704>. Em razão da classificação sigilosa do documento original, as 
citações referentes ao documento serão baseadas no extrato mencionado, o qual, para fins de 
simplificação, será tratado como o documento PROFORÇA original. 
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Na parte 2, o PROFORÇA aborda a evolução dos conflitos armados, 

apontando para a necessidade do Exército migrar do que chama era industrial para 

a era do conhecimento, apontando os traços cardeais das Forças Terrestres em tal 

era (transcrição sumarizada): 

- consciência situacional, provida por sensores e redes de transmissão de 

dados; 

- enfoque em conceitos como proteção/sobrevivência, bem-estar, 

comunicações em tempo real, armamento com flexibilidade de emprego, e 

operações continuadas; 

- obtenção de superioridade em informações de combate (lato sensu); 

- ativação, em escalões táticos, de células de assuntos civis;  

- estruturação de brigadas em configurações mecanizada, blindada e leve, 

além das tropas de natureza especial; 

- racionalização das estruturas operacionais e de apoio; 

- desenvolvimento da capacidade de atuar com liberdade de ação no espaço 

cibernético;  

- utilização de munições inteligentes; 

- intensificação de uso de artefatos não-tripulados 

- ampliação do emprego de operações especiais; e  

- preparo com base em capacidades. 

De tais características, o PROFORÇA destaca o preparo com base em 

capacidades, como uma quebra de paradigma, enunciando suas vantagens em 

flexibilidade e adaptabilidade às incertezas dos combates futuros. 

No item 3, o PROFORÇA reforça o compromisso do Exército Brasileiro com 

seus valores centrais, a despeito da clara percepção da necessidade de 

recuperação das capacidades degradadas. Em outros termos, evidencia a 

necessidade de se aperfeiçoar, sem perder sua identidade e valores basilares, com 

a frase-síntese: “O EXÉRCITO DE SEMPRE, UMA NOVA FORÇA”. 

No item 4, o PROFORÇA traça os antecedentes do projeto, em grande parte 

já abordados no presente artigo nos itens da EBF e Manual de Transformação, ao  

passo que no item 5, traça as diretrizes para a concepção estratégica, sucintamente 

elencados: 
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- Finalidade da Força Terrestre: ser o Instrumento Militar Terrestre capaz de, 

pela dissuasão ou pela força, contribuir decisivamente para que a Nação Brasileira 

supere crises e vença conflitos armados;  

- Bases para a Concepção Estratégica  

Condicionantes:  

- Racionalização do EB; 

- Reduzida duração dos conflitos armados modernos entre Estados x 

prolongada duração conflitos assimétricos – sistema de mobilização flexível; 

- Apoio à política exterior do país (capacidade de atender a 

compromissos internacionais; salvaguarda interesses brasileiros), tudo decorrente 

da perspectiva de projeção crescente do Brasil no exterior; 

- Monitoramento, controle e atuação nas fronteiras terrestres, baseado 

no SISFRON, com vistas à inviolabilidade territorial, redução de problemas na faixa 

de fronteira, e interoperabilidade com agências nacionais e cooperação regional; 

- (premissas da END): Estratégia da Presença, ainda que seletiva;  

cooperação Militar Regional; mobilidade; segurança de infraestruturas críticas; 

capacidade de atuação no espaço cibernético; e manutenção do serviço militar 

obrigatório; 

- Atendimento à garantia da lei e da ordem (GLO) e atribuições 

subsidiárias. 

Concepção  

- Necessidade de dispor de forças permanentemente organizadas, 

adestradas e articuladas de modo a proporcionar a iniciativa das ações e a 

conquista de uma vantagem decisiva para a posterior negociação política em termos 

favoráveis.  

- Estruturação das organizações militares (OM) em 03 (três) 

grupamentos: Forças de Atuação Estratégica (FAE), Forças de Fronteira (FFron) e 

Forças de Emprego Geral (FEGe);  

- As FAE constituem-se de tropas com mobilidade estratégica ou tática e 

elevada prontidão, aptas a atuar em qualquer parte do território nacional e outras 

áreas de interesse do País. Para respaldar a dissuasão, deverão possuir, também, 

meios de engajamento defensivo e ofensivo de grande alcance.  
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- As FFron são as tropas vocacionadas para emprego inicial na fronteira 

terrestre, tendo como missão principal a manutenção da inviolabilidade69 do território 

nacional. São articuladas para tal e integram o SISFRON, devendo ter capacidade 

de monitoramento, controle e pronta atuação; 

- As FEGe atendem: ao recompletamento e/ou reforço, prioritariamente, 

das FFron, constituindo a reserva geral da Força Terrestre (F Ter);  

- Emprego da F Ter para obtenção do desequilíbrio estratégico 

favorável, inicialmente pelas FAE no todo ou em parte; 

- Emprego da F Ter na defesa da pátria em conjunto com das demais 

Forças Singulares, da seguinte maneira: FFron na manutenção da inviolabilidade 

territorial, podendo antecipar-se a uma agressão e atuar fora do território nacional, 

enquanto ocorre a concentração estratégica das FAE; se necessário, neutralizar a 

ameaça;  

- No caso de violação do território nacional por potência militar 

incontestavelmente superior, atuar em ações de resistência; 

- nas operações (Op) GLO e ações subsidiárias, atuar mediante ordem do 

Presidente da República, por intermédio do Ministério da Defesa; 

- Constituindo Força expedicionária ou de paz, no apoio à política externa do 

país; 

- Manutenção da brigada como módulo básico de emprego da F Ter;  

- Contemplação das estratégias da dissuasão, presença, ofensiva, projeção 

de poder e resistência.  

Por fim, o PROFORÇA conclui no item 6, onde arrola as novas capacidades, 

as quais são, segundo o PROFORÇA, ensejadas pelas diretrizes enunciadas no 

projeto. A figura 13 resume as capacidades levantadas. 

Dentre as capacidades arroladas, cabe ênfase na “Prontidão Logística”, 

definida no PROFORÇA como “Atuar com celeridade e efetividade, a fim de 

proporcionar pronta resposta a emprego em situações de guerra ou não guerra, em 

qualquer área de interesse do País”. Segundo o manual de defesa MD 42 M-02  

DOUTRINA DE LOGÍSTICA MILITAR, os princípios da logística são conjuntos de 

preceitos que devem ser observados no planejamento e execução das funções 

                                                 
69

 Segundo o PROFORÇA (BRASIL, EB, 2012, p.17) “Entende-se por inviolabilidade a não-ocorrência 
de operações militares em território nacional, por forças hostis constituídas. As F Fron terão 
capacidade de monitoramento, controle e de pronta atuação”. 
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logísticas (BRASIL, 2001). Dentre os princípios existentes70 os princípios do 

“objetivo” (efeito final desejado, normalmente definido na missão) “continuidade” 

(encadeamento ininterrupto de ações, assegurando uma sequência lógica para as 

fases do trabalho), “flexibilidade” (possibilidade de adoção de soluções alternativas, 

ante mudanças de circunstâncias), “objetividade” (identificação clara das ações que 

devem ser realizadas, e determinação precisa dos meios necessários à sua 

concretização. Não se confunde com o princípio “objetivo”), e “oportunidade” 

(condicionamento da previsão e da provisão dos meios ao fator tempo, a fim de 

permitir o atendimento adequado das necessidades) sintetizam a chamada 

“prontidão logística”. Dessa forma, a logística militar tem como premissa a atuação 

célere e efetiva, proporcionando resposta a emprego nas distintas situações da 

Força. Do contrário, constituiria uma estrutura cara, ineficaz e ilógica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 -  Novas capacidades do Exército Brasileiro, segundo o PROFORÇA 
 

Fonte: PROFORÇA (extrato). BRASIL, EB, 2012 
 

Em outras palavras: uma estrutura logística militar incapaz de atuar com 

celeridade e efetividade em prol da Força que apoia perde sua razão de ser. 

                                                 
70

 Os princípios existentes são objetivo; continuidade; controle; coordenação; economia de meios; 
flexibilidade; interdependência; objetividade; oportunidade; prioridade; segurança; simplicidade; e 
unidade de comando (BRASIL, 2001). 
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Portanto, a “nova capacidade” de prontidão logística não se trata de capacidade 

nova, mas sim de conditio sine qua non de qualquer sistema logístico, 

particularmente militar. 

 

3.3 FATORES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO 
EXÉRCITO 
 
3.3.1 Aspectos decisórios 

 

Para fins de identificação dos fatores decisórios que envolveram a 

concepção e condução do Processo de Transformação do Exército, foi realizada 

uma entrevista com o Excelentíssimo Senhor general de exército Eduardo Dias da 

Costa Villas Bôas. O general Villas Bôas ingressou nas fileiras do Exército em 1967, 

na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), concluindo o curso de 

Infantaria da AMAN em 1973. Além do Curso de Formação de Oficial da AMAN, 

realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais, de Operações na Selva do Centro de Instrução de Guerra na Selva, de 

Comando e Estado-Maior da ECEME, e de Altos Estudos de Política e Estratégia da 

Escola Superior de Guerra. Dentre as funções que exerceu, destacam-se a de 

Comandante do Curso de Infantaria da AMAN; Chefe da Assessoria de Atividades 

Especiais do COTer; Comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), em 

Manaus-AM; Adjunto do Adido junto à Embaixada do Brasil na República Popular da 

China; Chefe da Assessoria Parlamentar do Exército; Chefe do Estado-Maior do 

Comando Militar da Amazônia;  Comandante da EsAO; 7º Subchefe do Estado-

Maior do Exército; e Chefe da Assessoria Especial de Gestão e Projetos do Estado-

Maior do Exército. 

No momento em que concedeu a entrevista, o Gen Villas Bôas exercia a 

função de Comandante Militar da Amazônia. 

O general Villas Bôas foi entrevistado em razão de sua experiência com o 

Processo de Transformação do Exército desde sua gênese, quando foi o primeiro 

oficial general a exercer a recém-criada função de 7º Subchefe do EME. Também 

teve relacionamento direto com o Processo por ocasião de sua chefia da Assessoria 

Especial de Gestão e Projetos. 

Serão apresentados os principais tópicos da entrevista. 
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Questionado sobre os antecedentes do Processo de Transformação do 

Exército, o general Villas Bôas respondeu que, por ocasião da elaboração da END, 

houve a determinação de que cada Força Singular deveria apresentar seu 

planejamento em um prazo de 6 meses, ficando claro para o Exército que a 

instituição não dispunha de estrutura adequada para realizar um trabalho daquela 

magnitude, fato agravado pela restrição orçamentária constante, que reduziu a 

capacidade do Exército de modernização, limitando-o a realizar sucessivas 

adaptações. Segundo o general, faltava pensamento, metodologia e estrutura. 

Essa conjuntura precipitou a execução da ideia já existente de criar uma 

Subchefia do EME que agregasse a Seção de Estratégia, o Centro de Estudos 

Estratégicos do Exército, e o Escritório de Projetos do Exército, surgindo assim a 7a 

Subchefia (SCh) do EME. A primeira grande tarefa da 7a SCh EME foi elaborar o 

planejamento do Exército, trabalho intenso e extremamente amplo, que 

proporcionou banco de dados e de diagnósticos da Força, e evidenciou que outras 

mudanças, medidas e estudos muito mais profundos seriam necessários, porém não 

havia tempo, dados nem parâmetros para realizar tais mudanças. Nas palavras do 

general Villas Bôas, o trabalho final – a EBF – foi concluído com a consciência de 

que não se tratava de uma transformação, mas uma modernização. 

Coincidentemente, ao término dos trabalhos de elaboração da EBF, ocorreu 

o terremoto no Haiti (janeiro de 2010), e a ONU solicitou que o Brasil cedesse mais 

um batalhão para a MINUSTAH. O país atendeu a esse pedido após 3 semanas, 

sendo necessário empregar 147 unidades tributárias para mobiliar esse batalhão, e 

o prazo somente não foi maior porque a Força já possuía experiência em 

mobilização de efetivos para a missão de paz no Haiti. Essa situação evidenciou a 

baixa capacidade do Exército em gerar força em um curto espaço de tempo, e foi a 

“gota d’água” para o Processo de Transformação. 

Com relação ao Processo de Transformação do Exército, o Gen Villas Bôas 

visualizou que a primeira grande tarefa foi “vender a ideia” para o público interno, 

particularmente para o Alto Comando. Em seguida, foram contratadas duas 

consultorias para melhor diagnosticar os processos necessários à transformação: 

uma da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

(FIPECAFI), contratada para analisar o sistema de aquisições do Exército; e a outra 

consultoria foi prestada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que realizou um 
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diagnóstico bastante profundo sobre a Força. Com base nessas consultorias, e nas 

análises já realizadas, foi elaborado o Processo de Transformação do Exército. 

Perguntado se a iniciativa da transformação partiu da própria Força, ou se foi 

decorrente de escalões decisórios superiores, o general Villas Bôas observou que, 

durante a busca por outras experiências de transformação para serem adotadas 

como referência, foram selecionados os Exércitos de três países: Chile, Espanha, e 

Estados Unidos. Foi constatado que o Chile usou o modelo espanhol, que por sua 

vez utilizou o americano. No caso dos integrantes da OTAN, havia Comandos de 

Transformação, ativados por ordem do Governo ou do Ministério da Defesa. Dessas 

observações, foi constatado que o estabelecimento das mudanças deveria, em tese, 

derivar do Ministério da Defesa, particularmente para fins de integração da mudança 

com as demais Forças Singulares. No entanto, a Força Aérea Brasileira (FAB) já 

tinha um processo de transformação em curso, parcialmente oriundo do “choque de 

tecnologia” trazido pelo SIVAM, com mudanças de parâmetros, e aprimoramento 

dos processos de gestão. E também, o processo de mudança chileno foi iniciado no 

seio do próprio Exército, independentemente do Ministério da Defesa e das demais 

Forças. Dessa forma, o entendimento no EME foi de que seria possível proceder 

uma transformação com origem endógena e, se fosse o caso, as adaptações 

julgadas necessárias seriam feitas ao longo do curso. 

Ao ser questionado sobre as delimitações autoimpostas pela Força para o 

Processo de Transformação, o general Villas Bôas arrolou três parâmetros básicos: 

O primeiro foi o respeito à cultura institucional; o segundo, foi a implementação das 

mudanças por meio do SIPLEx; e terceiro, a manutenção do serviço militar 

obrigatório. 

Sobre a cultura institucional, o general destacou as lições aprendidas 

durante o Programa de Excelência Gerencial (PEG), programa “extremamente 

necessário”, mas que cometeu o erro grave de ter ignorado a cultura institucional, 

tentando impor termos e expressões estranhos ao linguajar da Força. Citando um 

exemplo emblemático, o Gen Villas Bôas assinalou o impacto negativo que a palavra 

“cliente”, comumente empregada em estudos de gestão e utilizada no bojo do PEG, 

teve na Força, gerando uma forte reação contrária.  

A utilização do SIPLEx buscou “legitimar” a transformação, a fim de não 

torná-la “exógena aos olhos da Força”. Isso porque o SIPLEx é uma metodologia já 
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consolidada na instituição. Dessa maneira, buscou-se evitar que a transformação 

fosse encarada como algo “paralelo” e “externo” à Força.  

A manutenção do Serviço Militar obrigatório foi em decorrência da própria 

determinação da END de manutenção da conscrição. Também pesou a experiência 

vivenciada por outros países, onde o término da conscrição teve efeitos negativos, 

notadamente a Espanha. Ainda, uma vez que há muito mais voluntários do que 

incorporados, não seria mandatório terminar com o serviço militar obrigatório. Por 

fim, o general reputou como impensável o abandono da presença, como foi feito por 

Chile e Espanha. "A estratégia da presença é histórica, ainda somos a única 

presença do Estado em vastas áreas do território", afirmou o general, e a própria 

END colocou a presença como capacidade a desenvolver. Isso "obrigou" a Força  a 

manter a estratégia da presença. 

Outro aspecto que não constituiu propriamente uma delimitação 

autoimposta, mas um fator importante considerado, foi o que o general Villas Bôas 

chamou de "efeito borboleta". Comparando o processo com a transformação de uma 

larva em borboleta, vislumbrou que seria impossível realizar a mudança de maneira 

parcelada. Por esse motivo, foram criados os vetores de transformação, para incidir 

sobre todos os setores da Força. Inicialmente eram 6, depois houve a inclusão da 

Logística e da Engenharia. 

O entrevistado destacou que, até os primeiros anos do século XX, o EB era 

referência em cultura, e em diversos campos do conhecimento, como estratégia, 

administração, engenharia, ciência e tecnologia, capacitação física, e até mesmo 

música, mencionando a relevância cultural das bandas militares para a população. 

Essa condição sofreu um lento e constante processo de inversão, possivelmente por 

conta do caráter fechado da cultura militar. Por ocasião do início da atual revolução 

tecnológica da era da informação, o Exército “ficou para trás”. O general ressaltou 

que esse fenômeno não foi exclusividade brasileira, e que os acontecimentos de 

nível mundial mostraram que era necessário mudar. 

O general foi questionado sobre a adoção do modelo teórico de mudança 

militar delineado por Jaime Covarrubias, e se foi adotado mais algum modelo além 

do mencionado. Em resposta, o mesmo confirmou que o paradigma teórico de 

Covarrubias foi basilar para o Processo, mas foram usados outros. Para isso, 

exemplificou o SISFRON, programa que nasceu da percepção de que o problema de 

segurança pública tem origem na permeabilidade da fronteira. Em face do 
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gigantismo territorial brasileiro, e da amplidão das fronteiras, somente a utilização de 

tecnologia aplicada pode solucionar tal problema. Durante os contatos com as 

empresas que se interessaram pelo nicho de Defesa, ficou patente o grau de atraso 

dos quadros da Força, os quais se encontravam em "dificuldade até para conversar" 

com o meio empresarial. Dessa forma, esse choque de realidade evidenciou que 

modelos empresariais no estado-da-arte também deveriam ser utilizados como 

referência. 

O contato com o mundo civil foi considerado de grande relevância pelo Gen 

Villas Boâs, que informou que a apresentação do produto da consultoria feita pela 

FGV foi feita pelo presidente da Fundação, pessoalmente ao próprio general e ao 

Gen Fernando, à época Chefe do EME (Ch EME). Na ocasião, o presidente da FGV 

assinalou que a gestão da informação e a gestão de pessoal eram os dois grandes 

óbices a serem vencidos, pois do contrário, nenhuma transformação se efetuaria. E, 

destacou o general, “veja que avançamos muito pouco em gestão de pessoal”. 

Perguntado sobre quais fatores levaram à escolha dos modelos chileno, 

espanhol, e estadunidense, que possuem realidades distintas de segurança e 

defesa, como por exemplo a questão da territorialidade, o general destacou dois 

fatores principais: a extensão dos contatos com os países escolhidos, por 

intercâmbio, cooperação militar, e outras atividades; e pela óbvia razão de os 

Estados Unidos da América serem referência militar, e terem realizado uma 

transformação. A escolha não recaiu sobre países com problemas geoestratégicos 

de segurança e defesa similares, como por exemplo Índia ou China, devido ao 

relativamente reduzido contato com os mesmos, problemas de idioma, limitações de 

recurso, e mesmo de tempo para proceder uma pesquisa mais aprofundada, fator 

que foi definitivamente poupado pela escolha dos países arrolados anteriormente. 

Questionado sobre quais documentos estruturaram o Processo de 

Transformação, o Gen Villas Bôas respondeu que, inicialmente, foram baixadas 

diretrizes do Ch EME e do Cmt EB, ainda quando o Gen Dark era o Ch EME. Foi 

cometido o erro de colocar as SCh do EME como “cabeças” do processo, com o 

efeito de não realizar "pressão em toda a frente", ficando a mudança "restrita ao 

EME", uma vez que não houve o comprometimento das demais diretorias e órgãos 

setoriais. Desse erro, decorreram cerca seis meses de tentativas de mudança 

frustradas. Na segunda tentativa, o processo foi retomado com a designação dos 

ODS como “cabeças”, acompanhamento das SCh EME correspondentes. 
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Perguntado sobre quais documentos foram gerados para determinar o 

Processo de Transformação, respondeu que foram diretrizes do Cmt EB e do Ch 

EME, o próprio Manual de Transformação, e a Portaria 075 – EME71. Sobre o 

PROFORÇA, o general informou que não possuía conhecimento aprofundado sobre 

o projeto, posto que o mesmo foi iniciado quando de sua Chefia na 7a SCh EME, 

mas prosseguiu após sua transferência. 

A respeito do conceito de “projeção de poder”, que é mencionado de forma 

recorrente no Processo de Transformação, sendo inclusive arrolado como uma 

capacidade arrolada como necessária à Força Terrestre, o general informou que o 

conceito básico, em verdade, é de “geração de força”, porque os conflitos são 

imprevisíveis e eclodem rapidamente. É necessário ter capacidade de geração de 

força, "compatível com a estatura estratégica do país, que naturalmente vai 

ampliando as dimensões de sua área de interesse estratégico, e vai tendo que se 

fazer presente em área cada vez mais afastada". Destacou que o país vem sendo 

demandado para mandar tropa para a África, para o Líbano, onde a questão da 

logística mudaria completamente de patamar. Acrescentou que os dois contingentes 

no Haiti vinham sendo supridos com dificuldade, porque com 2 contingentes, em 

verdade são necessários 6, 1 se preparando, um executando a missão, e um 

desmobilizando, evidenciando a baixa capacidade do Exército de gerar força. Para o 

general, ficou claro que se fazia necessário mudar o sistema de preparo/emprego, 

porque este estava “no sistema de guerra industrial”, com ciclo de instrução anual 

que, ao término, "se joga fora todo o trabalho e se começa tudo de novo". 

O general foi questionado em que medida a concepção de “geração de 

força”, ou “projeção de poder”, é uma ideia inédita, ou já existente. No entendimento 

do Gen Villas Bôas, tratava-se sim, de uma missão anterior, porém os parâmetros 

eram inadequados, fruto da maneira recorrente com que as lições dos esforços de 

mobilização de efetivos para a Segunda Guerra Mundial, para as missões em Gaza 

e São Domingos não foram aprendidas. Isso somado à ampliação da abrangência 

estratégica do país exigiu novas concepções. Essa abrangência implica em 

necessidade de projeção internacional, a “liderança regional” e relevância nacional 

do Exército, destacando a defasagem de conhecimento pela qual o EB estava 

passando.  O objetivo final foi "tirar o Exército da era industrial para a era do 
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conhecimento". O general mencionou ainda os prováveis cenários que exigiriam a 

“geração de força”: "e se fosse um conflito ou uma catástrofe na América do Sul, ou 

uma crise envolvendo países de língua portuguesa, com os quais temos 

compromissos históricos?". 

Complementando as necessidades de adoção de novas concepções, o Gen 

Villas Bôas acrescentou a assertiva de que “a única coisa permanente é a mudança" 

é entendida de forma abstrata, porém não de maneira concreta, em razão da clara 

tendência da instituição a enrijecer estruturas. O general identificou que, na Força, a 

incerteza gera insegurança, principalmente pelo sentimento internalizado na cultura 

institucional de “medo de errar”, erro que deve ser evitado em uma transformação. 

Esse medo, segundo a autoridade entrevistada, não pode existir; ao contrário, há 

que se ter a certeza de que, em um processo de transformação, os erros ocorrerão, 

como já ocorreram. Somente essa convicção evitará frustrações, e limitações de 

ação.  

Ainda sobre as novas concepções, o Gen Villas Bôas identificou as 

limitações de um processo de transformação realizado por imposição externa, 

exemplificando que, em geral, os processos de mudança militar europeus foram no 

sentido topdown, com a grande desvantagem de que as autoridades civis tendem a 

“pesar a mão” nas medidas restritivas, não raro passando da medida adequada. 

Por fim, o Gen Villas Bôas apontou para o risco do tecnocentrismo, 

percebido particularmente no processo de mudança militar americano, e destacou 

que o Processo de Transformação tem que ser contínuo, e não apenas um projeto, 

sob o risco de enrijecimento ao término. O entrevistado destacou que “a verdadeira 

transformação está na cabeça das pessoas”. 

O general foi questionado sobre se a articulação das tropas prevista no 

PROFORÇA (FAE, FEGe e FFron) caracterizaria uma mudança de missões, ou tão-

somente uma adaptação/modernização, uma vez que já existia com outros nomes. 

Sua resposta foi que que a articulação não escolheu um ponto de partida adequado. 

Segundo o Gen Villas Bôas, de fato a concepção antiga foi mantida. Porém, a nova 

concepção incluiu o conceito de capacidade expedicionária. 

Em relação à pergunta anterior, foi questionada a contradição entre a 

articulação adotada no PROFORÇA com as FFron e o PEE do SISFRON, e a diretriz 

do PROFORÇA de “cooperação regional e dissuasão extrarregional”. Outra vez, o 

general Villas Bôas concordou que existe a contradição, pois o SISFRON, como 
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resposta à missão subsidiária de faixa de fronteira, é uma valiosa ferramenta de 

cooperação com os países vizinhos que está sendo desperdiçada. Segundo o 

general, os países limítrofes deveriam estar sendo convidados a participar de 

maneira integrada ao SISFRON desde sua criação, para obtenção de sinergia com 

os mesmos, e melhorar a inserção brasileira regional. Villas Bôas destaca o 

equívoco da elaboração da END em não deixar claro se, ao tratar da articulação 

junto à fronteira, pensou em defesa externa ou vigilância. Mesmo assim, a 

autoridade ressaltou que a primeira grande virtude da END é sua existência. 

Perguntado em que medida a capacidade logística seria uma “capacidade 

nova”, uma vez que também já era prevista em manuais e na base doutrinária 

existente antes do Processo de Transformação, o general respondeu que se trata de 

uma transformação porque envolve civis, novas empresas e processos. Para o 

general, não faz sentido manter uma estrutura permanente cuja utilização seja 

episódica. Acrescentou ainda a experiência de outros países, que vêm terceirizando 

serviços usando empresas civis, inclusive em teatros de operações.  

Instado sobre a existência ou não de “novas missões”, o general apontou 

para o caráter não-cartesiano da transformação, explicando que mesmo em 

processos de transformação, as missões “antigas” não deixarão de existir, citando 

como exemplo a Guerra do Golfo, com suas fases "industrial" e "guerra do povo". 

Por isso, é necessário – segundo a autoridade – que os vetores de transformação 

evoluam integradamente. O general comparou a transformação a dois faróis: 

doutrina e tecnologia. A doutrina deveria estar indo adiante, e identificando as 

necessidades, e os projetos deveriam ir respondendo às demandas vistas pela 

doutrina. No caso do Processo de Transformação, ambos estão sendo feitos 

concomitantemente, o que gera considerável grau de confusão. Segundo a 

autoridade, isso somente é possível em razão da incomum capacidade de 

improvisação e desembaraço do povo brasileiro. 

 

3.3.2 O Exército Brasileiro e sua cultura organizacional: um diagnóstico 

 

No ano de 2010, a Assessoria Especial de Gestão de Projetos (AEGP) 

celebrou um contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAFI), órgão de apoio institucional ao Departamento de 

Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
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da Universidade de São Paulo (FEA/USP), para a elaboração de uma análise 

diagnóstica sobre o relacionamento do Exército Brasileiro com a indústria nacional 

de material de defesa (INMD), por intermédio do Contrato nº 003/2010-EME 

(BRASIL, 2010). O resultado da análise foi consolidado no documento intitulado 

“Relatório de diagnóstico e análise preliminar (produto 1.1) – Concepção de modelo 

de relacionamento do Exército Brasileiro com a indústria nacional de material de 

defesa”, doravante chamado simplesmente de Relatório. 

O Relatório envolveu reuniões e entrevistas com setores do Exército 

Brasileiro envolvidos com o processo de aquisição de MEM, mais especificamente 

EME, ODS e órgãos de apoio (FIPECAFI, 2010, p.8). Para diagnosticar as práticas 

existentes, a equipe responsável pelo Relatório identificou as normas que guiam o 

processo de aquisição de material de emprego militar no EB, com a análise de 

militares da AEGP (ibid). Em seguida, foi realizado um bloco de entrevistas com 

militares envolvidos nos processos de aquisição, visando a mapear as diversas 

práticas de aquisição do EB. Os conteúdos das entrevistas e o contato com a 

legislação específica geraram novos focos de análise, novos documentos e novas 

entrevistas, provocando uma adaptação no plano inicial de trabalho, à medida que 

novas demandas de investigação foram identificadas pelos consultores (ibid, p.9). A 

introdução do Relatório descreve os procedimentos e critérios adotados por ocasião 

da condução das entrevistas, concluindo a parte introdutória com a assertiva de que 

o produto final reflete um “...diagnóstico seguro e franco a respeito da realidade do 

processo de aquisição de material de emprego militar no EB” (ibid). 

Não obstante a matéria do documento em tela não se tratar especificamente 

do Processo de Transformação do Exército, a possibilidade de verificar um 

diagnóstico da dinâmica institucional do Exército por um ente externo – uma 

empresa civil contratada com este fim – empresta relevância ao documento em tela 

para fins de verificação de aspectos da teoria organizacional aplicados ao Exército. 

Do exposto, optou-se por acrescentar de maneira sintética o conteúdo do 

Relatório nos subitens a seguir, destacando aspectos das características cultura 

organizacional do Exército. Os itens do Relatório a serem abordados serão o 

Sumário executivo, o Diagnóstico a partir das entrevistas realizadas (apenas os 

itens julgados pertinentes ao escopo da presente dissertação) e as Proposições 

preliminares. 
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3.3.2.1. Sumário executivo e introdução 

 

O Sumário Executivo inicia descrevendo a necessidade de compreender o 

relacionamento do EB com a INMD para ser possível desenvolver um modelo de 

dinâmica entre tais entes, reputando como essencial o conhecimento das limitações 

e capacidades de cada um dos atores citados, tudo com a finalidade de desenvolver 

um modelo eficiente e aplicável. 

A equipe de trabalho da FIPECAFI considerou a Instrução Geral 20-1272 

(BRASIL, 1994) como norma central do atual sistema de aquisição do Exército, e a 

partir dessa consideração, buscou entender como os principais órgãos do Exército 

atuavam na aplicação desta norma, o que permitiu assinalar diversos problemas que 

envolvem o processo de aquisição atual do EB. Especificamente, os encarregados 

do projeto apontaram a existência de diferentes práticas de aquisição no âmbito do 

Exército, sendo identificada a ausência ou insuficiência de institucionalização em 

determinadas fases da aquisição (FIPECAFI, 2010, p.3). 

O projeto diagnosticou características, que serão arroladas no subitem a 

seguir (“Diagnóstico a partir das entrevistas realizadas”), os quais fundamentaram a 

apresentação das proposições constantes no subitem subsequente. 

 

3.3.2.2 Diagnóstico a partir das entrevistas realizadas 

 

Os elaboradores do Relatório sistematizaram as percepções extraídas das 

entrevistas realizadas, percepções essas que encerram a essência do trabalho 

diagnóstico do projeto (ibid, p.24). 

Inicialmente, a consultoria vislumbrou dois aspectos principais que, se 

corretamente abordados, aprimorariam e superariam as limitações de 

relacionamento EB/INMD: explicitar, ampliar e institucionalizar as possibilidades de 

relacionamento; e institucionalizar as flexibilidades necessárias ao processo de 

aquisição, de modo a ampliar o leque de possibilidades procedimentais e 

contratuais, abrindo espaço para especificidades no processo da aquisição do EB, 

tendo em vista, em particular, os sistemas complexos. 
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Todavia, a análise dos materiais colhidos nas entrevistas apontou para 

outros aspectos diagnósticos, que serão enunciados e explicados a seguir. 

 

Gestão de projetos não valoriza a gestão de carteira de projetos 

A consultoria identificou que a gestão dos processos de aquisição no EB 

aparenta ser individual, não havendo um enfoque suficientemente global no todo da 

gestão do conjunto de processos/projetos, tampouco um método de gestão de 

carteira/portfólios de projetos adequados. Essa consideração adquire maior 

importância em face da exiguidade dos recursos, bem como os constantes cortes 

nos recursos disponíveis. Em face dessa realidade, os projetos sofrem constante 

“re-priorização” no orçamento do EB (ibid). 

Em outras palavras, a consultoria diagnosticou que a baixa centralização da 

gestão de conjunto de processos/projetos ficou clara na condução individualizada – 

ou melhor dizendo, segmentada e setorizada – das aquisições, evidenciando que 

inexiste uma priorização unificada dos projetos, acarretando constantes mudanças 

de prioridade em face das oscilações e cortes orçamentários. 

 

Distância entre gestão de projetos e gestão orçamentária 

Pelos mesmos motivos arrolados acima, a carteira de projetos estabelecida 

pelo Alto Comando do EB aparenta ser visivelmente superior à capacidade de 

recursos de investimentos da Instituição, bem à própria capacidade de gestão dos 

projetos em si (ibid, p.25). 

Sobre o exposto, cabe reproduzir na íntegra o seguinte trecho do conteúdo 

do Relatório: 

 
O conjunto de projetos de desenvolvimento de EB por vezes 
foi compreendido como um conjunto de desejos, sem 
relação com a sua real capacidade de execução. Esta 
divergência, aliada à falta de prioridades efetivas, sobrecarrega 
as etapas intermediárias do processo de aquisição (tanto dos 
órgãos de planejamento e direção central quanto das 
estruturas voltadas ao desenvolvimento), encarecendo os 
processos eventualmente levados a cabo e, principalmente, 
reduzindo as chances de obtenção dos recursos necessários. 
(ibid). (Sem grifos no original). 
 

Sintetizando o presente tópico em conjunção com o diagnóstico anterior, a 

consultoria apontou para uma ausência de unidade na gestão de processos, ou seja, 

a ausência de um “norte” para os projetos, que, no caso do diagnóstico em tela, leva 



139 
 

a Instituição a abraçar uma quantidade de projetos superior à sua real capacidade 

de gestão e de recursos, baseado muito mais no sentimento do que seria desejável 

para a Força do que um planejamento unificado e realístico dentro da realidade 

orçamentária de Defesa do país. 

 

“Cultura de autarquia” com ênfase no desenvolvimento doméstico do MEM 

Estabelecendo uma estreita ligação com o diagnóstico anterior, a consultoria 

detectou a existência do que chamou de aparente “...cultura de independência 

tecnológica”, dissociada da real capacidade nacional em termos tecnológicos, 

financeiros e de mercado (ibid).  

Segundo a consultoria, essa cultura privilegia o desenvolvimento de novos 

MEM pelo próprio Exército, ou em associação com a indústria nacional, ainda que os 

resultados sejam substancialmente inferiores se comparados às alternativas 

existentes em mercado. Essa postura causa sobrecarga nos recursos humanos e 

financeiros disponíveis para ciência e tecnologia (C&T) na instituição, com 

resultados indesejados e frustrantes na consecução de projetos (inconclusos ou com 

rendimento insuficiente), bem como dissipando esforços em C&T para o 

aprimoramento das capacidades de aquisição. 

A consultoria interpretou que a postura da instituição é decorrente do 

processo de industrialização por substituição de importações que foi adotado no 

Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Naquele momento histórico, parecia possível 

reduzir as distâncias tecnológicas e militares por meio da internalização da 

internalização da produção. Todavia, o Relatório aponta que o modelo de 

substituição de importações se esgotou, particularmente em decorrência do ciclo de 

inovações vivenciado nas últimas quatro décadas. A dinâmica de inovação e 

desenvolvimento científico-tecnológico reduziu a autonomia tecnológica e produtiva 

de todas as nações, mesmo no campo militar. 

A consultoria ressaltou que a postura adotada pelo Exército é louvável, por 

denotar nacionalismo e autodeterminação, porém gera produtos e tecnologias pouco 

competitivos. Ainda que a END determine a articulação das Forças Singulares com a 

INMD, o modelo de produção de MEM adotado pelo EB carece de reestruturação, 

de forma a considerar as limitações e capacidades nacionais, sob pena de se tornar 

inviável e não atender ao aumento de capacidade da Força Terrestre, determinação 

também constante da END. 
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A consultoria assinalou dois exemplos para evidenciar como a questão da 

nacionalização da produção foi tratada de forma diferenciada em distintos projetos 

em curso, corroborando a avaliação descrita no primeiro diagnóstico (Gestão de 

projetos não valoriza a gestão de carteira de projetos). O Projeto Guarani é baseado 

em tecnologias mecânicas razoavelmente consolidadas, e foi permitida a associação 

com parceiro estrangeiro (a consultoria ressalta o fato de que, formalmente, esse 

parceiro é uma empresa nacional), tendo sido admitidas distintas soluções de 

compromisso entre capacidade técnica, capacidade financeira, requisitos técnicos e 

operacionais. Já no projeto do rádio Mallet, que envolve tecnologia sujeita a 

velocidade evolutiva expressivamente maior, e as grandes empresas do setor 

possuem capacidade de apresentar soluções melhores e mais baratas de maneira 

ágil e tempestiva, a opção do Exército foi pelo desenvolvimento integral da solução, 

com resultados frequentemente questionados ao longo das entrevistas e 

levantamentos realizados pela consultoria (ibid, p. 26). 

A consultoria elencou três aspectos a serem considerados antes da adoção 

de qualquer modelo de desenvolvimento (interno, em parceria ou aquisição direta), 

sob pena de se incorrer em desperdício de recursos e riscos de disponibilidade de 

MEM: disponibilidade de recursos ao longo do desenvolvimento do produto; 

compatibilidade entre ciclo da tecnologia e prazo do projeto; e posição do projeto em 

relação à curva de aprendizado dos envolvidos. Segundo a consultoria, os aspectos 

arrolados devem ser compatibilizados de maneira simultânea. 

A tabela 03 descreve as considerações feitas pela consultoria. 

 

ASPECTO CONSIDERAÇÕES 

Disponibilidade de recursos no decorrer 
do desenvolvimento do produto 

Se os recursos não estão assegurados, os riscos e 
custos para desenvolvê-lo podem se multiplicar. 

Compatibilidade entre ciclo da 
tecnologia e prazo do projeto 

O projeto do EB deve resultar em produto competitivo, 
em preço e em desempenho. 

O projeto deve se encontrar na curva 
de aprendizado dos que estão nele 
envolvidos 

Os parceiros não podem engajar-se em um projeto onde 
o conhecimento e o aprendizado não são compatíveis 
com aqueles disponíveis, frente aos competidores. 

Tabela 03 – Aspectos a considerar para seleção de modelo de desenvolvimento 
 

Fonte: FICAFI, 2010, p.26 
 

Não obstante a observação da consultoria de que os aspectos devam ser 

simultaneamente considerados, cabe destaque para o primeiro deles, 

“disponibilidade de recursos no decorrer do desenvolvimento do produto”, em razão 

de sua estreita conexão com os dois primeiros diagnósticos apresentados (Gestão 
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de projetos não valoriza a gestão de carteira de projetos e Distância entre gestão de 

projetos e gestão orçamentária). De fato, o desenvolvimento de um projeto somente 

pode ser conduzido em face de uma relativa segurança em relação aos recursos 

necessários.  

Em suma, a consultoria apontou para a opção institucional pela 

independência na produção tecnológica, causada por forte traço cultural do EB. 

Esse traço impede a concentração de meios de C&T para a consecução de projetos, 

e não gera os melhores resultados. A consultoria enunciou aspectos a considerar 

quanto ao modelo de desenvolvimento  

 

Dificuldade de realizar a priorização entre projetos 

A respeito do presente diagnóstico, a consultoria posicionou-se de maneira 

categórica: 

Não basta indicar quais são os macroprojetos prioritários 
(Portaria 099 do EME de 27 de julho de 2010 – “Define os 
projetos prioritários da Estratégia Braço Forte para 2010 e 
constitui o grupo de trabalho inicial para sua implantação”), é 
necessário que as prioridades sejam detalhadas em maior 
medida e periodicamente revisitadas. (ibid, p.26) 
 

A consultoria aponta para a complexidade inerente aos processos de 

aquisição prioritários para o EB, o que faz necessário mapear tais complexidades e 

os conflitos de escolha inerentes, tornando possível ao EME indicar de maneira mais 

precisa quais são as prioridades, mesmo entre os projetos considerados prioritários. 

A esse respeito, é emblemático observar que, dentre os sete projetos 

considerados estratégicos – e por isso prioritários – arrolados pela instituição, não 

existe uma precedência entre os mesmos, o que permite inferir que os PEE são 

concorrentes entre si por recursos.  

Do exposto, verifica-se que o presente diagnóstico tem estreita relação com 

os diagnósticos Gestão de projetos não valoriza a gestão de carteira de projetos e 

Distância entre gestão de projetos e gestão orçamentária, em razão da não  

priorização de nenhum dos PEE, fato que torna os mesmos concorrentes entre si. 

 

Cultura de isolamento no decidir e comunicar 

A consultoria expôs a aparente dificuldade enfrentada pelo EB em evidenciar 

a relevância de suas necessidades de investimento como necessidades de Estado. 

Segundo o Relatório, a classe política, os gestores públicos e a população em geral 
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não aparentam perceber a comunicação das intenções de aquisição do EB como 

relevante e essencial aos interesses nacionais (ibid, p.27). Em razão dessa 

dificuldade de comunicação, outros projetos das demais áreas da gestão pública 

recebem maior prioridade, reduzindo a eficácia e a concretização dos projetos de 

investimentos em defesa. 

 Segundo a consultoria, o estilo de comunicação institucional carece de 

revisão e ajuste às práticas e à linguagem contemporâneas (ibid), não se tratando 

de subverter seus projetos, ou submetê-los a interesses políticos afastados dos reais 

interesses do Estado; mas sim fazer-se compreender pelo público em geral e 

evidenciar a importância de seus projetos, uma vez que a relevância do Ministério da 

Defesa é cada vez maior em face das Forças Singulares, as prioridades de defesa 

são, em última instância, prioridades políticas. 

Em resumo, o diagnóstico aponta para a necessidade do EB se fazer 

entender pela opinião pública, devendo ser por ela compreendida para que seja 

apoiada. 

 

Estrutura hierárquica de decisão conflita com gestão transversal dos projetos 

O presente tópico foi considerado “...especialmente relevante para o tema da 

gestão de projetos” pela consultoria (ibid). 

Para a consultoria, a estrutura hierárquica verticalizada inerente ao caráter 

militar da instituição tem reflexos em sua estrutura administrativa, posto que a 

implantação de processos de gestão mais amplos e dinâmicos é dificultada pela 

rigidez hierárquica, particularmente quando os processos em questão impliquem em 

articulação transversal de atribuições. 

A consultoria ressalta que o choque entre a transversalidade dos projetos e 

a verticalização imposta pela hierarquia tende a ser cada vez mais conflitivo e 

perceptível, devido às transformações e exigências tecnológicas e operacionais do 

setor de defesa, que por sua vez tendem a ser crescentemente integradas e 

coordenadas entre sistemas e equipes múltiplas, exigindo maior articulação de 

conhecimentos. 

Em síntese, a consultoria assinalou a verticalidade da instituição, e como tal 

traço é potencialmente conflitivo com projetos que envolvam transversalidade, i.e., 

participação de estruturas e organismos sem relação direta de subordinação, como 

por exemplo, ODS distintos. 
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A gestão de conhecimento é realizada de forma precária 

A consultoria observou que, em razão da complexidade e da dimensão da 

atuação do Exército, faz-se necessária a existência de sistemas de articulação, 

organização, difusão e preservação do conhecimento, sistemas esses formais e 

práticos.  

Organizações complexas como o EB, que gerem processos e projetos 

complexos, demandam a adoção de metodologias e ferramentas capazes de 

armazenar e disponibilizar o conhecimento, tanto na esfera interpessoal – permitindo 

que o conhecimento flua de maneira organizada entre diferentes profissionais, 

funções e locais – quanto na esfera intertemporal, implicando na disponibilização do 

conhecimento de forma prática e segura, permitindo utilização mesmo após longos 

períodos. 

Para a consultoria, a gestão do conhecimento dentro do EB é incipiente, a 

despeito da existência de algumas estruturas de gestão do conhecimento dentro da 

instituição (ibid, p. 28). A consultoria concluiu o diagnóstico afirmando sua percepção 

de que os processos voltados para previsão tecnológica ainda não haviam sido 

implementados. 

Resumindo, a consultoria identificou uma falha estrutural de gestão de 

conhecimento na instituição, que faz com que a transmissão de experiências e 

conhecimentos seja deficiente, tanto entre pessoas quanto ao longo do tempo. 

 

Rotatividade de profissionais nas funções 

O Relatório indicou a grande rotatividade de profissionais como um dos 

diagnósticos, apontando para o fato de que a vastidão de conhecimentos é 

privilegiada, muitas vezes olvidando-se da importância da especialização para 

determinadas áreas. O documento menciona que, ao longo dos levantamentos, o 

problema da rotatividade foi apontado de maneira recorrente. 

Segundo a consultoria, a grande rotatividade e a complexidade dos cargos 

são fatores agravantes dos problemas decorrentes da ausência de um sistema 

eficaz de gestão do conhecimento (vide diagnóstico anterior). 

Sintetizando este diagnóstico e o anterior, verifica-se que a má gestão do 

conhecimento é agravada não apenas pela alta rotatividade dos militares da Força, 

que privilegia como critério de quantificação do mérito a vivência nacional, mas 
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também pela cultura generalista, sem a devida valorização da especialização em 

determinadas áreas. 

 

Papel insatisfatório do EME nas Reuniões Decisórias 

A consultoria diagnosticou que, por ocasião das reuniões decisórias do Alto 

Comando previstas na IG 20-12, os integrantes têm acesso a pareceres relevantes 

sobre questões cruciais sobre processos de aquisição de soluções de defesa, sendo 

o assunto deliberado nas reuniões. Entretanto, a despeito dos pareceres e de sua 

relevância para a tomada de decisão, as regras atuais que regem o processo 

decisório permitem que não haja a formação da pauta da reunião, em razão dos 

conflitos de escolha sobre a solução de defesa objeto do processo da IG 20-12.  

Segundo a consultoria, a separação conceitual e material dos pareceres 

impede que os conflitos de escolha existentes sejam efetivamente enfrentados. 

Como solução, a consultoria aponta para a necessidade de desenvolver 

mecanismos para que os conflitos de escolha existentes nas fases iniciais dos 

processos de aquisição prioritários sejam mapeados e apresentados, tudo com a 

finalidade de que a decisão do EME seja realizada na plenitude e com consciência 

acerca das alternativas existentes.  

Em suma, os processos decisórios são apartados da análise dos pareceres 

com conteúdo tecnicamente relevante, acarretando um processo decisório que não 

encara as vantagens e óbices de cada escolha, evitando os conflitos inevitáveis 

inerentes a uma tomada de decisão e gerando uma decisão por vezes inadequada. 

 

Necessidade de acompanhamento dos projetos prioritários pelo EME 

A consultoria diagnosticou a necessidade de dotar o EME de capacidade de 

supervisionar os projetos em andamento, por meio de um fluxo previsível, simples e 

que propicie uma visão global. Foi destacado ainda que o processo de supervisão 

proposto não é conflitante com a IG 20-12. Cabe citar o trecho do diagnóstico com 

relação à legitimidade dos projetos: 

 
Do mesmo modo que o Exército apenas ganhará legitimidade 
perante os investidores do setor de defesa se houver uma 
sinalização clara de que o Exército cumprirá suas promessas 
quanto às compras de produtos e serviços, o EME apenas 
reforçará sua legitimidade perante as equipes responsáveis 
pelas compras se respeitar e se vincular, como regra, à 
supervisão prudencial mencionada acima. (ibid, p. 29). 
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O presente diagnóstico reforça as ideias apresentadas em tópicos 

anteriores, mais especificamente Gestão de projetos não valoriza a gestão de 

carteira de projetos, Dificuldade de realizar a priorização entre projetos e Distância 

entre gestão de projetos e gestão orçamentária. Um acompanhamento efetivo por 

parte do EME em relação aos projetos em curso pode definir corretamente a pauta 

de projetos e priorizá-los, em conformidade com as reais necessidades da Força e 

em conjunção com suas reais disponibilidades de recursos. 

 

Compreensão dos desafios do processo de aquisição é superficial 

A consultoria identificou que o processo de aquisição de MEM apresenta 

desafios ainda pouco explorados e conhecidos no âmbito da instituição. Durante as 

entrevistas realizadas pela equipe de consultores, foi identificada claramente a 

percepção de que o Exército contrataria todas as soluções de defesa de que 

necessita, caso dispusesse de maior quantidade de recursos orçamentários. Sobre 

essa percepção, destaque-se o seguinte trecho do diagnóstico em tela: 

Entretanto, essa visão não contribui para que o uso dos 
recursos públicos (quer em períodos em que são 
escassos, quer em períodos em que existem em maior 
medida) seja utilizado de modo a maximizar a satisfação do 
maior número de necessidades operacionais ou 
capacidades demandadas pela Força. 
Um dos possíveis modos de suscitar esse debate, no sentido 
de que os desafios do processo de aquisição não se resumem 
a recursos orçamentários, envolveria o aprimoramento das 
motivações que envolvem as tomadas de decisões do EME 
nos processos de aquisição de soluções de defesa.  (ibid, 
p.30). (Não grifado no original). 
 

Este diagnóstico é concluído no Relatório com a exposição da necessidade 

de aprimorar a definição de motivações no processo de aquisição, conferindo 

racionalidade ao processo em questão, e aos projetos por extensão. 

Sumarizando, existe uma percepção arraigada nos quadros da Força de que 

a mitigação das restrições orçamentárias seria suficiente para a plena 

operacionalização e capacitação da mesma, uma vez que permitiria a aquisição de 

todas as soluções de defesa disponíveis e necessárias. No entanto, é necessário ter 

em mente que, antes de ter ou aspirar a mais recursos orçamentários para suprir as 

necessidades, a Força deve ter bem claro o que é necessário e essencial, sob 

pena de não conseguir otimizar a utilização de recursos, os quais nunca serão iguais 

ou maiores do que o julgado ideal. Ainda, o presente diagnóstico ratifica o tópico 
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Distância entre gestão de projetos e gestão orçamentária mencionado 

anteriormente. 

 

Tomada de decisão não é institucionalizada 

A consultoria assinalou a diferença de disponibilidade de recursos e 

velocidade de consecução entre projetos. Segundo a consultoria, a percepção de 

tais aspectos como aleatórios pela comunidade de aquisições do EB – ou, em 

alguns casos, mesmo como desvinculados das prioridades do EB – acaba por 

deslegitimar o processo de planejamento do Exército.  

Nesse sentido, a consultoria apresenta o argumento de que “se o próprio 

EME não respeita suas diretrizes, a cultura do que é prioritário não se estabelece” 

(ibid), acarretando a proliferação de uma cultura de prioridades internas ad hoc entre 

os vários órgãos do Exército responsáveis pelo processo de aquisição. Concluindo o 

diagnóstico, a consultoria descreveu: 

Em outras palavras, a existência de processos de tomada de 
decisões com “gaps” de institucionalização e a inexistência de 
prioridades que de fato são levadas a sério minam a própria 
aderência das equipes responsáveis pelos processos de 
aquisição às prioridades que regem seus trabalhos. O EME 
deverá respeitar as regras que instituir no momento em que 
renovar ou repensar o processo de aquisição de soluções de 
defesa, sob pena de deslegitimar as diretrizes que formalmente 
estabelecer. (ibid) 
 

Em suma, o diagnóstico aponta para a ausência de unidade institucional nos 

processos decisórios, e o estabelecimento de prioridades setorizadas, não 

harmonizadas e não unificadas com as estabelecidas pelo EME. Este tópico reforça 

as ideias centrais dos diversos diagnósticos anteriores, particularmente os tópicos 

Gestão de projetos não valoriza a gestão de carteira de projetos, Dificuldade de 

realizar a priorização entre projetos, Estrutura hierárquica de decisão conflita com 

gestão transversal dos projetos, Papel insatisfatório do EME nas Reuniões 

Decisórias, Necessidade de acompanhamento dos projetos prioritários pelo EME e 

Compreensão dos desafios do processo de aquisição é superficial. 

 

Pautas mal construídas dificultam as escolhas inerentes ao processo de 

aquisição 

Segundo a consultoria, existe um vácuo entre a declaração de uma 

prioridade abstrata e as equipes responsáveis por realizá-las, fazendo com que as 
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equipes responsáveis pela aquisição de soluções de defesa tenham que atuar sem 

que diretrizes que deveriam pautar suas atividades e ser previamente estabelecidas 

e esclarecidas. Adicionalmente, a consultoria aponta para o fato de que as reuniões 

decisórias buscam a obtenção de consenso, evitando a confrontação das 

alternativas viáveis e a apreciação do dissenso pelo EME. 

Na interpretação da equipe consultiva, esse cenário faz com que os conflitos 

de escolha sejam resolvidos concretamente pelas equipes que gerenciam os 

processos de aquisição, isoladamente, uma vez que foram evitados e não 

equacionados pelo EME. Para a consultoria, faz-se necessário o posicionamento do 

EME em face dos conflitos de escolha que envolvam a definição de uma solução de 

defesa que satisfaça uma necessidade operacional, considerados os fatores 

doutrina, orçamento, prioridade, requisitos, desenvolvimento, fornecedores 

internos/externos, e estratégia de contratação. Mencione-se a conclusão do 

presente diagnóstico: “Não há como delegar a visão do todo (ou a repercussão de 

um caso que afeta vários outros) às equipes cuja missão é processar de modo 

eficiente uma demanda concreta e específica” (ibid, p.31). 

Em resumo, o presente tópico diagnostica o não enfrentamento por parte do 

EME dos conflitos de escolha decorrentes dos processos decisórios, fazendo com 

que as equipes que gerenciam os projetos tenham que arcar com tais decisões. A 

busca por consenso, decorrente da estrutura tipo colegiado das reuniões do EME, 

acarreta a necessidade de enfrentamento da tomada de decisão em escalões 

subordinados, mais tecnicamente envolvidos com a execução.  Este diagnóstico 

está intimamente relacionado com o tópico Papel insatisfatório do EME nas 

Reuniões Decisórias, e também guarda relação com os diagnósticos Necessidade 

de acompanhamento dos projetos prioritários pelo EME e Compreensão dos 

desafios do processo de aquisição é superficial. 

 

3.3.2.3 Proposições preliminares aos diagnósticos  

 

Da análise dos itens diagnosticados, a consultoria elencou proposições 

preliminares, intimamente correlatas aos tópicos de diagnóstico apresentados no 

item anterior, e mesmo para fins de teste do EME (ibid, p.32). 
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Necessidade de tornar o processo de aquisição menor e mais ágil em alguns 

casos 

A consultoria atesta que o processo de aquisição do EME, objeto de sua 

pesquisa, prevê o consumo de recursos não disponíveis para o EB, destacando 

também que os projetos tramitam sem a devida exploração e apresentação anterior 

dos conflitos de escolha relativos à sua solução. 

O Relatório sugere uma avaliação prévia dos projetos, antes de submetê-los 

à tramitação da IG 20-12, permitindo sua tramitação em conformidade com diretrizes 

concretas estabelecidas pelo EME, evitando que projetos com prioridade e 

relevância não definidos fossem iniciados de modo automático, e obtendo-se assim 

racionalização e foco no emprego de recursos. 

 

Necessidade no EME de um órgão interno de apoio que não seja parte do 

processo de decisão 

Neste tópico, a consultoria assessora no sentido do estabelecimento de um 

órgão não vinculado a nenhuma área específica do EB, apontando para a 

possibilidade da AEGP cumprir tal papel. No entanto, o referido órgão deverá ser 

instrumentalizado de forma a poder agregar valor à consecução dos projetos, 

legitimando-os. 

Para efetivar a proposta, a consultoria vislumbra que o órgão seja 

compreendido como “... um repositório de boas práticas e soluções, não como mais 

um órgão dentro da hierarquia do Exército Brasileiro” (ibid). Dessa forma, segundo a 

equipe consultora, as equipes irão naturalmente buscar o assessoramento e 

consultoria do órgão, independente da questão da hierarquia. Ainda, se o órgão 

visualizado pela consultoria não tiver poder decisório, a equipe consultora vislumbra 

que o referido organismo não será visto como ameaça, sendo portanto apoiado para 

alcançar a legitimidade intelectual. Segundo a consultoria, o órgão proposto deve “... 

convencer pela razão e pelas soluções que fornece aos seus clientes internos, não 

pelo poder” (ibid). 

 

A gestão de conhecimento como alicerce fundamental do processo de 

aquisição de soluções de defesa 

A equipe consultora propôs a criação de diretrizes sobre os conteúdos ou 

questões respondidas pelas equipes que gerenciam projetos durante os processos, 
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assim como a implementação de registros anuais de melhores práticas e instruções 

sobre os processos, com a posterior produção de manuais de aplicação das normas 

verificadas. 

 

Aproximação com as ações de Garantia da Lei e da Ordem – GLO 

Segundo o Relatório, existe resistência no âmbito da Força com relação à 

capacitação e realização de operações de GLO, mesmo com a crescente sobre 

posição entre os assuntos de segurança e defesa com a pauta de segurança 

pública. 

Ademais, a consultoria menciona o fato de que a atuação do Exército em 

GLO é recorrente ao longo da História, e dada a conjuntura atual, as operações de 

GLO tendem a abarcar uma parcela crescente das atividades da instituição. Isso 

porque, segundo a equipe consultora, esse tipo de operação vem crescendo de 

importância, justificando e mesmo incentivando a atuação do Exército em ações 

voltadas para a segurança pública. 

Em face das claras limitações de recursos para aquisição de MEM sofridas 

pelo Exército, e da conjuntura apresentada, a consultoria sugere que a sobreposição 

de responsabilidades seja utilizada pelo EB como “...elemento de gestão e de 

negociação para seus projetos de aquisição” (ibid, p.33), ampliando a capacidade da 

Força de obter e aprimorar capacidades e competências nos processos de aquisição 

de MEM. 

 

Necessidade de utilização de recursos operacionais civis e criação de 

carreira em gestão 

Durante os levantamentos feitos, a consultoria assinalou uma opinião 

recorrente de que o EB carece de recursos humanos voltados para o 

desenvolvimento e para a obtenção, fato agravado pela rotatividade inerente à 

política de pessoal da Força. Por isso, quanto maior é a especialização exigida da 

função, maior o prejuízo causado pela rotatividade. Em complemento aos problemas 

expostos, a consultoria mencionou o contingenciamento e a distribuição “subótima” 

dos recursos humanos (ibid). 

Como alternativa, a consultoria propôs a utilização de maior quantidade de 

mão-de-obra civil. Indicou ainda a possibilidade de criação de carreiras específicas 
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para determinadas áreas, carreiras essas não vinculadas às qualificações militares 

existentes. 

 

Foco na capacidade operacional e não no MEM.  

Segundo a equipe consultora, todos os levantamentos realizados apontaram 

de maneira unânime a preocupação dos membros do EB com o aprimoramento do 

MEM. No entanto, as proposições indicadas indicaram deficiências significativas do 

processo de planejamento do Exército. A consultoria destacou que o Exército ainda 

não realiza seu planejamento com vistas à construção de capacidades operacionais 

claras. 

A partir da END e de sua visão geopolítica para o país, foram delineados 

grandes projetos para as Forças Singulares, ficando subentendido um conjunto de 

capacidades operacionais a serem desenvolvidas. Todavia, a consultoria 

diagnosticou que o planejamento contido na END e o planejamento do Exército 

permanecem acentuadamente distantes. Em particular, destaca o Relatório, o 

levantamento de necessidades e a definição de prioridades não são explicitamente 

realizados a fim de se obter capacidades operacionais, demandando a indicação dos 

passos necessários à superação do que a consultoria chamou de “gaps” 

(deficiências) operacionais. A resultante é uma possível desarticulação interna das 

ações da Força, fato vividamente exemplificado no processo de obtenção de MEM, 

assunto estudado em profundidade pela consultoria. Segundo a consultoria, o 

enfoque atual das aquisições é no material, eventualmente em sistemas, quando 

deveria ser nas capacidades a serem obtidas com sua obtenção.  

O Relatório assinala que o enfoque na capacidade (“capability”) tem sido 

prática crescente em muitas nações, facilitando a articulação de processo de 

planejamento e de estruturação operacional das forças em torno de “capacidades a 

serem obtidas” 73. Os planejamentos por capacidades facilitam a articulação de 

esforços entre as Forças Singulares e das mesmas com as esferas políticas, com 

reflexos nos resultados obtidos por cada instituição e, principalmente, na orientação 

de esforços para o melhor uso dos recursos públicos em relação ao processo 

decisório de obtenção de MEM. 

                                                 
73

 Um exemplo significativo é o modelo de planejamento por capacidades adotado pelos países-
membros da OTAN, abordado no item (LEITE, 2011). 
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A consultoria identificou que, embora o conceito de planejamento por 

capacidades seja parte integrante do atual processo em curso, as capacidades não 

estão claramente explicitadas. Os impactos resultantes comprometem não só as 

ações operacionais e de aquisição na Força, como também a percepção por parte 

da sociedade, em particular nas esferas políticas decisórias, da real necessidade de 

aquisição de grandes sistemas de defesa ou MEM de elevado custo74.  

O Relatório conclui a proposição afirmando que o EB deveria incorporar o 

planejamento com enfoque na obtenção de capacidades como elemento articulador 

dos planejamentos operacionais e de obtenção de MEM. 

 

3.3.2.4 Síntese das ideias apresentadas no Relatório 

 

Conciliando os objetivos da presente dissertação com os diagnósticos mais 

relevantes e recorrentes no Relatório, as principais ideias do Relatório foram 

arroladas e sintetizadas no presente subitem.  

Para não tornar o item repetitivo das sínteses já apresentadas no subitem 

3.3.2.1, serão enunciados apenas os conceitos e ideias com maior destaque e 

relevância, observados em sua recorrência nos diversos diagnósticos. Pelo mesmo 

motivo, as conexões entre as ideias expostas não serão repetidas, uma vez que a 

relação entre os diversos diagnósticos já foi exposta ao longo da descrição dos 

diagnósticos. 

As principais ideias identificadas no conteúdo do Relatório foram: 

- Não existe uma gestão centralizada e transversalmente eficiente da gestão 

de processos e projetos; 

- Os projetos não levam em consideração os tetos e limitações da gestão 

orçamentária, tampouco são baseados nas reais necessidades da Força e em 

planejamento racional, mas sim em sentimento de necessidade não 

institucionalizado, acarretando mudanças de prioridade em face das oscilações e 

cortes orçamentários; 

- Existe uma cultura de “independência tecnológica” que impede uma 

conjugação racional de reais capacidades e possibilidades de produção, 

                                                 
74

 De fato, a proposta consolidada do PROFORÇA prevê as capacidades. No entanto, até a data de 
fechamento da presente dissertação, o conceito de planejamento por capacidades ainda não foi 
definido em documentação pertinente (manual, instrução, portaria ou qualquer outro documento), 
tampouco operacionalizado para a Força. 
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disponibilidade de recursos, e opções disponíveis no mercado. Não raro, essa 

cultura inviabiliza um projeto, ou gera produto aquém das necessidades e mais caro 

do que outras opções viáveis e disponíveis; 

- Não existe uma clara priorização de projetos no âmbito da Força, 

acarretando mesmo a concorrência entre os PEE, e entre os PEE e demais projetos; 

- O Exército Brasileiro precisa aperfeiçoar seu processo de divulgação 

institucional, a fim de melhor legitimar e justificar suas necessidades perante os 

decisores políticos e a opinião pública em geral; 

- A gestão de projetos requer um maior grau de transversalidade no Exército, 

fato que é obstado pela estrutura hierárquica verticalizada da instituição; 

- Existe uma significativa falha na gestão de conhecimento no âmbito da 

Força, tanto entre pessoas quanto ao longo do tempo; 

- O alto grau de rotatividade de profissionais, somado à cultura institucional 

de valorização do conhecimento generalista em detrimento da especialização, são 

óbices para a consecução de projetos e processos; 

- O EME não desempenha de maneira plenamente satisfatória o papel 

decisório que lhe é cabido, tampouco acompanha integralmente os projetos, 

carecendo de maior atuação no sentido de priorizá-los em conformidade com as 

reais necessidades da Força e em conjunção com suas reais disponibilidades de 

recursos; 

- Impera nos quadros da Força a impressão de que a destinação de recursos 

orçamentários em maiores quantidades bastaria para a plena operacionalização e 

capacitação do Exército, desconsiderando o fato de que a Força não possui 

planejamento e descrição clara e bem definida de suas reais necessidades e 

prioridades; 

- O processo de tomada de decisão não é institucionalizado, acarretando 

“vazios institucionais” de prioridades, que são preenchidos por decisões setoriais e 

não harmonizadas com um planejamento da Força como um todo; 

- A elaboração das pautas de reuniões decisórias necessita 

aperfeiçoamento, pois busca consenso e evita a confrontação entre as opções 

disponíveis não é realizada no âmbito do EME, passando tal encargo às equipes 

gerenciais de projetos, acarretando tomadas de decisão em face de situações 

práticas já consumadas, e em níveis decisórios inadequados; 
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- É necessária a implantação de um órgão interno de apoio que não seja 

parte do processo de decisão, mas de cunho técnico e assessorial; 

- Não há como se distanciar os planejamentos atuais da Força das ações de 

GLO;  

- O foco de todos os planejamentos e projetos da Força deve migrar da 

capacidade material para a capacidade operacional, fazendo-se mister e urgente a 

operacionalização do conceito de planejamento por capacidades. 

  

3.3.3 O salvacionismo do Exército Brasileiro 

 
“While we are laughing the seed of some trouble is put into the 
wide arable land of events. While we are laughing it sprouts, it 
grows and suddenly bears a poison fruit which we must pluck” 
(JOHN KEATS). 
 
“Soldiers have a moral duty to society to look out for those 
seeds of trouble while others are laughing, and to develop 
strategies that will by any means save the civilian population 
from having to eat the poison fruit” (GWYN PRINS) 

 

A participação ativa das Forças Armadas brasileiras – e mais 

particularmente do Exército – na vida política do país foi e continua a ser objeto de 

estudo de autores nacionais e estrangeiros, os quais analisam e buscam explicar o 

referido fenômeno por distintos enfoques e paradigmas, delimitando suas pesquisas 

em diferentes recortes temporais. 

Prefaciando a obra Organização e poder: análise do discurso anticomunista 

do Exército Brasileiro, Salles identifica o nascimento do Exército Brasileiro junto ao 

recém-independente Império, e aponta como a experiência vivenciada na Guerra do 

Paraguai moldou o Exército como a primeira instituição a adquirir contornos 

nacionais, fazendo aflorar a consciência de nacionalidade e preocupação com os 

destinos da Pátria: 

É certo que o Exército já existia antes da 
República, nascendo com o Império independente 
e tendo seu grande momento na Guerra do 
Paraguai quando, além de uma estruturação 
interna mais sólida e profissional, ganhou 
contornos de uma instituição nacional. Com a 
guerra, com todas suas mazelas do recrutamento 
forçado em massa, da libertação de escravos para 
preencher as fileiras, mas também com o 
envolvimento de praticamente todos os setores 
sociais no esforço de guerra, com a vivência de 
sofrimento e bravura compartilhada por milhares 
de homens e mulheres no front, o Exército, social 
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e simbolicamente, identificou-se mais, aproximou-
se mais daquilo que nosso pensamento social 
denominou de país real. (...) 
Desde então, a presença do Exército no cenário 
político tem sido uma constante na História do 
Brasil. Inicialmente a partir de um certo 
salvacionismo, muito caro à juventude militar, que 
via a Pátria perdida por uma pequena elite 
econômica e política que governava o país em seu 
próprio proveito e havia desvirtuado o conceito 
primeiro da República. (Salles, in Ferreira, 2005, 
p.9). 

 
De fato, as Forças Armadas e, mais destacadamente o Exército Brasileiro, 

atuaram de maneira preponderante no cenário político nacional na era republicana, 

a começar pelo protagonismo na transição da monarquia para a república 

(FERREIRA, 2005, p.13). No entanto, a participação do Exército nas lides políticas 

se iniciou ainda durante o período monárquico, não exatamente após a Guerra da 

Tríplice Aliança, como comumente se acredita, mas a partir da década de 1850, em 

razão da gradual mudança da composição social do oficialato do Exército 

(CARVALHO, 2005, p.153-154). 

A mudança referida é acuradamente explicada por Schulz, que descreve a 

transição do corpo de oficiais do Império, de uma classe elitizada e fidalga, para um 

quadro oriundo do esboço social inicial do que posteriormente evoluiria para uma 

classe média: filhos de pequenos proprietários rurais, comerciantes e oficiais, sem 

os critérios seletivos e censitários impostos à Guarda Nacional (SCHULZ, 1994, 

p.28-33). Em setembro de 1850, o Ministro da Guerra Manoel Felizardo de Souza e 

Mello decretou uma lei que instituiu normas rigorosas de promoção, pondo fim à 

prática aristocrática de promoções por benesses obtidas por relacionamentos, e 

estabelecendo critérios objetivos de tempo mínimo de serviço e mérito para as 

promoções (ibid). O decreto teve maiores efeitos no Exército, posto que o acesso ao 

quadro de oficiais da Marinha permaneceu visivelmente mais elitizado (CARVALHO, 

2005, p.19). 

Segundo Schulz, a percepção dos jovens oficiais do atraso brasileiro em 

face das nações mais desenvolvidas era aguçada pelo contraste entre o esmero 

acadêmico com que os mesmos eram formados e a crassa ignorância de uma 

população majoritariamente analfabeta. Essa perspectiva gerava aspirações 

desenvolvimentistas, como o desenvolvimento industrial e das ferrovias, e dava azo 

a convicções contrárias à ordem vigente, como o pleito abolicionista, ao mesmo 
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tempo que os convencia de que a “...elite fazendeira, fundamentada na escravidão e 

no empreguismo, era o principal obstáculo ao progresso do Brasil” (SCHULZ, 1994, 

p.31). A visão pejorativa dos militares em relação à classe agrária dominante, o 

desprestígio e penúria experimentados pela classe militar, e a desvinculação entre a 

origem social dos oficiais e sua postura política amalgamaram uma classe 

fortemente engajada politicamente, com alto grau de comprometimento com os 

destinos do país e com a Instituição (ibid, p.31-33). 

Dos eventos que culminaram na Proclamação da República, possivelmente 

o de maior impacto para reforçar o ideal salvacionista do Exército foi a reformulação 

do ensino militar conduzida por Benjamin Constant, artífice da derrubada do Império 

e positivista convicto. Trevisan descreve a consolidação do ideal encerrado na 

reforma positivista: 

De fato, logo após a República, em 1890, a reforma Benjamin 
Constant, do ensino militar, consagra a figura do “soldado 
político”, a quem estava reservada “a missão altamente 
civilizadora, eminentemente moral e humanitária, que no futuro 
estaria destinada aos exércitos no continente sul-americano”. 
(TREVISAN, 1985, p. 28). 

 

Cabe destacar que, de fato, as Forças Armadas assumiram papéis 

preponderantes na política dos Estados latino-americanos, não sendo o Brasil uma 

exceção (FERREIRA, 2005, p. 19-20), a não ser pela não ocorrência do caudilhismo 

no Brasil, justamente por atuação dos oficiais do Exército para evitá-lo (CARVALHO, 

2005, p. 15). Essa notável exceção brasileira no âmbito do subcontinente é 

reveladora, evidenciando que, por trás da firme e intensa participação do Exército na 

política nacional (FERREIRA, 2005, p.19-20), sempre imperou o comprometimento 

de seus quadros com a Pátria e o sentimento nacionalista, e não com o poder em si 

ou com quaisquer matizes partidários e ideológicos (FERREIRA, 1988, p. 43-44). 

Evidenciando a extensão do envolvimento do Exército Brasileiro na política 

do país, Ferreira estabelece o paralelo entre as Forças Armadas (destacando a 

primazia do Exército) e o Poder Moderador vigente no período imperial, como 

referência e esteio político (FERREIRA, 1988, p.31-44). Também fazendo menção 

ao Poder Moderador (McCANN, 2009, p.103), e em consonância com Ferreira, 

McCann escreveu que o Exército se tornou a “vanguarda do Estado” (ibid, p.531), 

apontando para o forte sentimento coletivo no âmbito do Exército Brasileiro acerca 

da relevância de seu papel no Estado brasileiro, já descrito anteriormente. 
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Desse sentimento salvacionista, tão genuíno quanto arraigado nos quadros 

da Força, derivam dois traços tão caros à instituição: o serviço militar obrigatório e a 

presença nacional. 

Em relação ao serviço militar obrigatório, McCann descreve o processo de 

convencimento do Alto Comando do Exército pela necessidade da conscrição, fruto 

da experiência vivenciada da Questão do Acre, em que o despreparo das armas 

brasileiras ficou evidenciado, sendo contornado pelo despreparo ainda maior das 

forças bolivianas, a sagacidade de atuação do Barão do Rio Branco, e a persistente 

tenacidade dos seringueiros brasileiros. Diversamente da euforia patriótica 

experimentada nos meios civis, as lideranças militares identificaram a necessidade 

de reorganizar as forças militares, associando o livre exercício da soberania e da 

autodeterminação à posse de um poderio militar compatível, e reputando a 

conscrição como indispensável a tal reorganização (McCANN, 2009, p.121-131). 

Nesse contexto, a legislação afeta ao serviço militar obrigatório evoluiu, do 

recrutamento forçado dos tempos do Império, passou pelo sistema de recrutamento 

nominalmente “universal por sorteio” de 1867, que na prática continuava a atingir tão 

somente os menos favorecidos financeira e socialmente (CARVALHO, 2005, p.19-

20), até a promulgação da lei que viabilizou a aplicação do dispositivo constitucional 

da conscrição75, por ação do então Ministro da Guerra Hermes da Fonseca. A partir 

de então, o serviço militar foi cada vez mais visualizado como a materialização do 

“cidadão armado”, nas palavras do marechal Deodoro da Fonseca (apud 

CARVALHO, 2005, p.131), bem como alvo de campanhas em seu favor, como as 

conduzidas por Olavo Bilac, que inclusive lhe renderam a condição de patrono do 

serviço militar (ibid, p.215-223). Desde então, o serviço militar foi invariavelmente 

mantido como dispositivo constitucional76, e tenazmente defendido pelos quadros do 

Exército. 

                                                 
75

 Art 86 - Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na 
forma das leis federais (Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro 
de 1891). 
76

 Embora a Constituição Imperial de 1824 não previsse expressamente a obrigatoriedade do serviço 
militar, seu artigo 145 declarava a obrigatoriedade dos brasileiros “...a pegar em armas, para 
sustentar a Independencia, e integridade do Imperio, e defendel-o dos seus inimigos externos, ou 
internos” (BRASIL, 1824) Em todas as demais, o serviço militar é expressamente declarado como 
obrigatório. 
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Quanto à presença nacional, Gonzales (2008) observa que tal conceito é um 

preceito contido na Doutrina Militar de Defesa (MD 51-M-04)77, que descreve as 

distintas estratégias, e prevê a aplicação para a defesa do país as estratégias da 

dissuasão e da presença. 

Por definição, a estratégia da presença possui aplicabilidade dual: ao 

mesmo tempo que assegura a presença de tropas e possibilidade de emprego 

imediato em qualquer parte do território nacional, vislumbra a participação das forças 

militares desdobradas em atividades relacionadas ao desenvolvimento nacional. A 

tabela 04 apresenta os conceitos de estratégia da presença segundo o MD 51-M-04 

e o C 124-1. 

 

Estratégia da presença 

Segundo o C 124-1 Segundo o MD 51-M-04 
Preconiza a presença militar em todo o 

território nacional, com a finalidade de garantir 
os poderes constituídos, a lei e a ordem, 
assegurar a soberania e a integração nacionais 
e contribuir de modo eficaz para o 
desenvolvimento nacional. 

É efetivada não só pela criteriosa articulação 
das unidades no território (presença seletiva), 
como também, pela possibilidade de fazer-se 
presente em qualquer parte dele, quando for 
necessário, configurando a mobilidade 
estratégica. 

Caracteriza-se pela presença militar, no 
território nacional e suas extensões, com a 
finalidade de cumprir a destinação 
constitucional e as atribuições subsidiárias.  

 
É efetivada não só pela criteriosa articulação 

das organizações militares no território, como 
também preponderantemente pela capacidade 
de rápido deslocamento para qualquer região 
do País, quando necessário. 

Tabela 04 – Definições de estratégia da presença 
 

Fontes: Manual C 124-1 e MD 51-M-04 
 

Gonzales (2008, p.55-56) observa que o MD 51-M-04, comparado ao C 124-

1, é mais genérico no que se refere às atividades afetas ao desenvolvimento 

nacional. Observa, também, que, não obstante a determinação constante no SIPLEx 

de que a atuação do Exército seja episódica e secundária nas atividades afetas ao 

desenvolvimento nacional, tal determinação não coincide com a participação 

crescente da Força em tais tipos de atividade (ibid, p. 53-54).  

Identifica-se o traço salvacionista da Força nas diversas diretrizes contidas 

nos livros do SIPLEx sobre cooperação com o desenvolvimento nacional, assim 

como no detalhamento das missões subsidiárias de apoio ao desenvolvimento 

nacional constantes do C 124-1, que é um manual de campanha do Exército. 

                                                 
77

 Conforme previsão da Doutrina Militar de Defesa (MD 51-M-04), documento instituído pela Portaria 
Normativa n

o
 113/SPEAI/MD, de 1

o
 de fevereiro de 2007. 
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Há, ainda, uma certa preocupação com a manutenção da credibilidade da 

Força junto à nação, como descreve Gonzales: 

 
Dessa maneira, aferimos que o Exército Brasileiro promove 
duas territorialidades: uma funcional, voltada ao atendimento 
da atividade-fim prevista na Carta Magna, e outra institucional, 
atrelada ao aspecto sociopolítico e à aceitabilidade junto à 
sociedade nacional e, em última instância, à respeitabilidade 
organizacional (GONZALES, 2008, p.227) 
 

Do exposto, infere-se o traço marcantemente cultural do serviço militar 

obrigatório e da articulação com presença nacional para o Exército, fato que baseou 

e fundamentou sua manutenção na END, e destaque nos documentos estruturantes 

do Processo de Transformação do Exército, tendo permeado o planejamento e 

elaboração da pretendida transformação da Força, conforme apresentado no item 

3.2 e seus subitens. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS 

 

3.4.1 Princípios constitucionais 

 

A República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, e 

como tal, tem sua organização balizada pelos termos da Constituição Federal (CF), 

sua lei máxima. Em conformidade com esse dispositivo legal, o Estado brasileiro 

deve pautar a integralidade de suas ações, posturas e instituições pelos princípios 

constitucionais. 

A própria CF, em seu Art 142, estabelece as missões de suas Forças 

Armadas. As legislações infraconstitucionais delimitam o cumprimento das missões 

arroladas na CF, porém nenhuma missão alheia às previstas em Constituição 

poderá ser determinada, sendo necessárias emendas à própria Constituição para 

alterações da natureza de tais missões. 

No que concerne às relações internacionais, a constituição brasileira estipula 

os seguintes princípios: 

 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: 
 I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
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V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil 
buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações. (Não grifado no 
original). 

 

Fica claro o compromisso assumido pelo Estado brasileiro no tocante à 

integração com os países latinoamericanos, e mais expressivamente os da América 

do Sul (PATRIOTA, 2011, p.6). Ainda, destaque-se a autodeterminação dos povos e 

a não-intervenção entre os princípios basilares das relações internacionais do Brasil 

com as demais nações. 

Do apresentado, e da estreita correlação já abordada entre política e 

estratégia, é plausível inferir que a PDN/PND, a END e os documentos derivados da 

política e estratégia traçadas – como a EBF, a Transformação do Exército Brasileiro 

e o PROFORÇA – devam seguir exatamente a mesma diretriz. 

 

3.4.2 Legislação afeta à segurança e à defesa 

 

Tanto a PDN quanto a END mencionam a importância da ampliação da 

participação da sociedade brasileira nos temas correlatos à pauta de defesa, 

demonstrando assim um baixo interesse nacional pelo assunto. Esse baixo interesse 

é refletido no que Oliveira denominou minimalismo político quanto à defesa nacional 

(OLIVEIRA, 2005, p.49), marcado por iniciativas tímidas e ineficientes, agravadas 

pelo desinteresse e ignorância de parlamentares acerca das instituições militares, 

suas peculiaridades, potencialidades e necessidades (ibid). 

A tabela 05 tem por objetivo apresentar alguns dos principais dispositivos do 

ordenamento jurídico brasileiro afetos à defesa. 

 

Hierarquia
78

 Dispositivo Assunto 
Esfera

79
 

(segurança/defesa) 

                                                 
78

 A doutrina jurídica estabelece uma hierarquia de legislações, em que as normas constitucionais se 
encontram no ápice, seguidas das leis complementares (no ordenamento brasileiro), leis ordinárias, 
decretos e demais normas (FERRAZ JÚNIOR, 2011, p.201-204). 
79

 A divisão entre “segurança/defesa” segue o parâmetro apresentado no presente trabalho, de que 
segurança seria afeta a assuntos internos e defesa a agressões externas. 
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Constituição 
Federal 

Art 20, II Terras devolutas para defesa Defesa 

Art 20, §2
o
 Faixa de fronteira Defesa 

Art 21, II Declaração guerra e celebração da paz Defesa  

Art 21, III Defesa nacional Defesa/segurança 

Art 21, IV 
Trânsito e permanência de forças estrangeiras 
território nacional 

Defesa 

Art 21, XXIII, 
a 

Utilização energia nuclear para fins pacíficos Defesa 

Art 21, V 
Art 136 a 

141 

Medidas de exceção para defesa do Estado e 
instituições 

Defesa/segurança 

Art 22, III Requisições civis e militares Defesa 
Art 22,  
XXVIII 

Defesas territorial, aeroespacial, civil e 
mobilização nacional 

Defesa 

Art 48, III Fixação e modificação efetivo das FA Defesa 

Art 84, XIII Comando supremo FA (Presidente) Defesa 

Art 91 Conselho de Defesa Nacional Defesa/segurança 
Art 142 Forças Armadas Defesa/segurança 
Art 143 Conscrição Defesa 

Lei 
complementar 

(LC) 

LC 90 
Trânsito/permanência de forças estrangeiras em 
território nacional 

Defesa 

LC 97 Organização, preparo e emprego das FA Defesa/segurança 

LC 117 Altera a LC 97 Segurança 

LC 136 Altera a LC 97 Segurança 

Lei ordinária 

2.953 
Fixa normas para remessa de tropas brasileiras 
para o exterior  

Defesa 

4.375 Lei do Serviço Militar Defesa 

6.634 Dispõe sobre a Faixa de Fronteira Defesa 

7.170 Lei de segurança nacional Defesa/segurança 

8.617 
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a 
zona econômica exclusiva e a plataforma 
continental brasileiros 

Defesa 

9.883 
Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência e cria a 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN 

Segurança 

11.631 
Dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria o 
Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB. 

Defesa 

12.598 
Estabelece normas para aquisição de produtos de 
defesa. 

Defesa 

Decreto 

2.864 
Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas 
Nucleares 

Defesa 

3.897 Emprego das FA em Op GLO. Segurança 

5.484 Política de Defesa Nacional Defesa 

6.703 Estratégia Nacional de Defesa Defesa 

7.276 Estrutura Militar de Defesa Defesa 

7.294 Política de Mobilização Nacional Defesa 

7.496 Plano estratégico de fronteiras Segurança 

Portaria Cmt EB n
o
 687 Estratégia Braço Forte Defesa 

Portaria interministerial N
o
 

1/MI/MD 

 Cooperação técnico-financeira entre os 
Ministérios da Integração Nacional e da Defesa 
para a realização de ações complementares de 
apoio às atividades de distribuição de água 

potável (Operação Carro-Pipa). 

Segurança (defesa 
civil) 

Tabela 05 – Principais dispositivos legais relacionados à defesa 
 
Fonte: o autor, baseado em tabela similar constante no sítio eletrônico da Casa Civil da Presidência 
da República. Disponível em <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-por-assunto/defesa-e-
forcas-armadas-teste#content>. Acessado em 30 Jan 2013. 
 

A tabela constante do sítio eletrônico da Casa Civil da Presidência da 

República foi modificada pelo acréscimo de normas não constantes na tabela 
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original e julgadas pelo autor intimamente afetas à defesa, como o decreto no 5.484, 

de 30 de junho de 2005, que aprova a PDN. A tabela original também foi suprimida 

de itens cuja ligação com o tema defesa foi considerado irrelevante, como a lei no 

6.923, de 29 de junho de 1981, que dispõe sobre o serviço de assistência religiosa 

nas Forças Armadas; ou o decreto no 40.556, de 17 de dezembro de 1956, que 

regula o uso das condecorações nos uniformes militares. Mais dispositivos com 

pouca – ou praticamente nenhuma – relevância para o tema foram suprimidos, 

escolhendo-se tão-somente os dois mencionados para exemplificar e demonstrar 

que, em um sítio oficial da Presidência da República, um rol de legislações sobre 

defesa omite, por exemplo, a lei 2.953, de 17 de novembro de 1956, que fixa as 

normas para remessa de tropas brasileiras para o exterior, omitindo também a ainda 

vigorante Lei de Segurança Nacional, e o decreto que estipula a política de defesa 

em vigor (PDN), mas arrola o regulamento sobre o uso de condecorações. Tal 

situação reforça a tese de Oliveira sobre o minimalismo político quanto à defesa 

nacional. 

É imperioso mencionar o acréscimo pelo autor da portaria interministerial Nr 

01, que trata de cooperação entre os ministérios da Integração Nacional e da Defesa 

para a distribuição de água potável no semi-árido nordestino. Não obstante tratar-se 

de uma ação de defesa civil, atividade de cunho claramente subsidiário (BRASIL, 

1997), a atuação do Exército Brasileiro na Operação Pipa recebeu atenção 

legislativa específica, consubstanciada na elaboração das medidas provisórias 572 e 

573 (BRASIL, 2012), que destinam expressivo aporte de recursos – cerca de 1 

bilhão e 327 milhões de reais –  para a Força, dois quais a grande maioria – 996 

milhões de reais – foram destinados à aquisição de cerca de 3.000 (três mil) viaturas 

de transporte não especializadas (VTNE), visando fundamentalmente à Operação 

PIPA (BRASIL, 2013). 

Do exposto, infere-se que a inexpressividade do tema defesa para os altos 

escalões governamentais e o minimalismo político são reforçados pelo crescente 

emprego das Forças Armadas, destacadamente o Exército Brasileiro, por sua 

capilaridade e efetivos, em ações subsidiárias não afetas à defesa nacional.  
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4 ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO 

 
“APREGOE A NECESSIDADE DE MUDANÇA, MAS NÃO 
MUDE MUITA COISA AO MESMO TEMPO - Teoricamente, 
todos sabem que é preciso mudar, mas na prática as pessoas 
são criaturas de hábitos. Muita inovação é traumática, e conduz 
à rebeldia.” (ROBERT GREENE e JOST ELFFERS) 
 
 

4.1 MUDANÇAS OCORRIDAS 

 

Da análise da EBF, do Manual de Transformação do Exército, e do 

PROFORÇA, ficou evidenciado que as principais mudanças ocorridas são 

vinculadas à implementação dos sete Projetos Estratégicos do Exército: SISFRON, 

PROTEGER, Astros 2020, Defesa Antiaérea, ReCOp, Defesa Cibernética e Guarani, 

todos diretamente afetos a programas de reequipamento e aquisição de MEM, 

exceção feita ao PEE Defesa Cibernética, que implica em aquisição de capacidade 

de defesa cibernética. 

Do Processo de Transformação, não ocorreu nenhuma mudança expressiva 

da articulação de forças, pelo contrário. Os escalões anteriores de 

cobertura/vigilância estratégica, FAR e reservas gerais foram tão-somente 

renomeados (respectivamente FFron, FAE e FEGe).  Também não houve 

modificação de efetivos ou extinção de unidades. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

O Processo de Transformação tem um extenso rol de documentos 

relacionados. Para os fins do presente trabalho, é possível destacar a Portaria no 

075-EME, de 10 de junho de 2010, que aprova a Diretriz para Implantação do 

Processo de Transformação do Exército Brasileiro, a Estratégia Braço Forte e o 

PROFORÇA. 

 

4.3 TIPO DE DOUTRINA ADOTADO 

 

A doutrina adotada permaneceu a mesma mescla de doutrina defensiva, 

com o dispositivo de forças na fronteira, e ofensiva, com previsão de atuação nas 

áreas de interesse estratégico, dentro ou fora do país. 
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Destaque-se que a “capacidade expedicionária” arrolada como “nova” é 

parte integrante da doutrina militar brasileira de longa data, sem que 

necessariamente tal capacidade tenha sido efetivada. 

 

4.4 TIPO DE MUDANÇA 

 

Segundo Rynning 

À luz do modelo de Rynning, trata-se de uma clara mudança de segunda 

ordem, onde os rearranjos, reequipamento e mudanças não caracterizaram uma 

mudança de missões precípuas ou de doutrina militar adotada.  

 

Segundo Covarrubias 

 

A despeito do título de transformação, o Processo de Transformação é, até o 

momento de encerramento da presente dissertação, um claro processo de 

modernização. 

À exceção da capacidade de defesa cibernética, em pleno processo de 

implantação, não ficou caracterizada nenhuma aquisição de novas capacidades, 

tampouco de novas missões para a Força. A eleição dos PEE e a manutenção da 

articulação da Força com mínimas mudanças indicaram que o Processo de 

Transformação do Exército teve como reais objetivos a melhora de suas 

capacidades existentes. 

Ao enunciar as “novas capacidades”, o Processo de Transformação, em 

verdade, indicou claramente as principais vulnerabilidades da Força, considerando 

como “novas” as capacidades que, pela doutrina militar vigente, deveria possuir e 

admitia – ainda que de maneira tácita – que não dispunha. Um exemplo clássico é a 

articulação das FAE, praticamente idênticas às FAR, que, por meio de dotações 

leves e mobilidade estratégica, deveriam estar em condições de atuar em qualquer 

ambiente operacional, inclusive fora do país (capacidade expedicionária). Essa 

inalteração de situação ficou claramente evidenciada pela manutenção integral da 

articulação existente na Força antes do início do processo. 

 

4.5 ORIGENS DAS MUDANÇAS 
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4.5.1 Normas culturais 

 

Cultura militar 

 

O serviço militar obrigatório e a presença nacional, dois dos valores mais 

caros à instituição e relacionados ao sentimento salvacionista, são expressamente 

abordados e mantidos no Manual de Transformação e no PROFORÇA, não obstante 

a menção aos processos de mudança espanhol e chileno, textualmente 

denominados transformações, em que a conscrição foi substituída pela 

profissionalização dos efetivos (ou de parte, no caso chileno), e o critério da 

territorialidade foi sacrificado em prol da plenitude operacional (BRASIL, 2010, p.13-

18). A firme determinação de manter a atual articulação das unidades, o sistema de 

conscrição e o atual efetivo evidenciam a resiliência de tais valores culturais para o 

Exército, e sua grande resistência a mudanças, não obstante seu discurso em prol 

de uma transformação militar. 

A priorização da defesa da Amazônia legal brasileira é outro traço cultural 

marcante no Exército Brasileiro, claramente apresentado no Manual de 

Transformação e na EBF, harmonizado com o preconizado pela END e pela PDN. 

Ainda no concernente à cultura militar, cabe destaque para os traços 

culturais da Força identificados na consultoria da FIPECAFI e na entrevista com o 

general Villas Bôas que influenciaram o Processo de Transformação: 

desconsideração dos tetos e limites orçamentários; cultura de “independência 

tecnológica”; dificuldade de priorização de projetos da Força, tornando os PEE 

concorrentes entre si por recursos; política de pessoal que privilegia a vivência 

nacional e, em consequência, a rotatividade de funções; a valorização do 

conhecimento generalista, em detrimento da especialização; o papel insatisfatório do 

EME no processo decisório; e firme convicção dos quadros da Força de que os 

problemas da instituição residem em restrições orçamentárias, e a disponibilização 

de recursos e a aquisição de MEM no estado da arte solucionariam os problemas da 

Força; a negação – ainda que tácita – do papel exercido pela Força na segurança 

pública; e foco de planejamento na capacidade material, ao invés de na capacidade 

operacional. 

 

Choques externos 
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Embora não tenha tido papel majoritário na origem do Processo de 

Transformação do Exército, a catástrofe ocorrida no Haiti em 2010, e o consequente 

pedido da ONU de duplicação do efetivo brasileiro na MINUSTAH, evidenciaram a 

deficiências graves da Força, que segundo o Gen Villas Bôas, contribuíram para a 

decisão pelo Processo de Transformação iniciado. 

 

Imitação 

 

A clara adoção dos modelos chileno e espanhol e, indiretamente, 

estadunidense, evidenciou a imitação de normas culturais externas no Processo de 

Transformação do Exército. 

 

4.5.2 Política e estratégia 

 

Possivelmente o maior motivador da mudança militar pretendida seja a firme 

percepção de que o Brasil atingiu o patamar de potência no cenário internacional. 

Essa percepção é evidenciada na END, na EBF e, em ainda maior intensidade, no 

Manual de Transformação e no PROFORÇA. Em suma, a mudança, ou mesmo a 

sua percepção, da realidade político-estratégica atuou como poderoso indutor da 

mudança militar ora estudada.  

Cabe mencionar também que o Processo de Transformação do Exército foi 

concebido, gerado e conduzido no âmbito da instituição, tendo sido apenas 

incidentalmente afetado pela PND e pela END. Em verdade, a parte afeta à Força 

Terrestre da END é em grande medida decorrente do assessoramento do próprio 

Exército. 

 

4.5.3 Inovação tecnológica 

 

Sobre a inovação tecnológica, cabe reiterar que a percepção de 

necessidade de diminuição do lapso tecnológico atuou como um dos principais 

impulsionadores da transformação pretendida, ressaltando-se que os esforços da 

EBF foram priorizados e concentrados na aquisição de MEM de última geração, em 

detrimento da atuação nos demais VT arrolados. 
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Cite-se as Diretrizes de Implantação do Programa de Modernização do 

Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), aprovadas pela Portaria no 046-

EME, de 26 de abril de 2010: 

 
b. Justificativa do Programa 
1) O Programa SIDOMT constitui uma das ações de 
planejamento da evolução do Exército até 2030, estabelecidas 
pela Estratégia Braço Forte. 
2) Os fatores determinantes da revisão e reestruturação do 
SIDOMT foram identificados pelos estudos conduzidos no 
decorrer da elaboração da Estratégia Braço Forte. 
Posteriormente, novos estudos foram realizados por ocasião do 
Seminário de Doutrina Militar Terrestre, em 2009, e pelo 
Estudo de Viabilidade, realizado em Mar 2010. 
3) A evolução do Exército até 2030 está relacionada ao 
aumento de suas capacidades operativas, representadas por 
um conjunto de fatores, nos quais a doutrina e o conhecimento 
atuam como diretores. 
4) A modernização da Força Terrestre, por meio da criação de 
novas organizações militares e da aquisição de novos MEM, 
não alcançará a eficiência visualizada sem a correspondente 
reestruturação do Sistema de Doutrina. (BRASIL, 2010). 

 
Ressalte-se que, a despeito da percepção de que a doutrina seja a indutora 

do material, o próprio programa evidencia o contrário, quando mostra que a 

reformulação do SIDOMT foi decorrente de estudos feitos na EBF. Antes da 

elaboração da EBF, do Manual de Transformação do Exército, a nova doutrina já 

deveria ter sido elaborada, e a partir da mesma, os processos de mudança serem 

desencadeados e conduzidos. 

Esse aspecto decorre da percepção da existência de um expressivo lapso 

tecnológico entre o Exército Brasileiro e as instituições congêneres de outros países, 

com a convicção de que a principal causa desse atraso são restrições orçamentárias 

sofridas pela Força. Essa convicção reforçou a percepção de que a aquisição de 

MEM no estado da arte suprimiria as deficiências da instituição, fato constatado pela 

verificação dos PEE arrolados na EBF: todos são voltados para a aquisição de 

material, a despeito de vetores de transformação como LOGÍSTICA e 

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL. A tabela 06 evidencia essa assertiva. 

 

PROJETO 
ESTRATÉGICO CONCEPÇÃO/OBJETIVOS 

Principais 
vetores de 

transformação 

SISFRON 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 
(SISFRON), que visa ao monitoramento, controle e atuação 
nas fronteiras terrestres, contribuindo para a inviolabilidade 
do território nacional, redução de ilícitos transfronteiriços, e 
fortalecimento da interoperabilidade tanto com agências 

C&T/Moderniza
ção material 
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nacionais quanto com países limítrofes 

PROTEGER 

O Sistema Integrado de Proteção de Estruturas 
Estratégicas Terrestres (PROTEGER) tem o objetivo de 
proteger as Estruturas Estratégicas Terrestres (EETer) do 
país, assim consideradas as infraestruturas críticas cuja 
destruição ou danificação provocariam sério impacto ao 
Estado brasileiro 

C&T/Moderniza
ção material 

Defesa 
cibernética 

Atendimento à determinação da END que arrola o setor 
cibernético como estratégico e essencial à defesa nacional 

C&T/Moderniza
ção material 

Projeto 
Guarani 

Geração de uma nova família de blindados médios sobre 
rodas, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da 
indústria nacional 

C&T/Moderniza
ção material 

Defesa 
antiaérea 

Defesa antiaérea, projeto que objetiva a aquisição e 
nacionalização de MEM de defesa antiaérea, reequipando 
a tropa e permitindo o cumprimento de missão de defesa 
de forças, instalações ou áreas 

C&T/Moderniza
ção material 

ASTROS 
2020 

Astros 2020, projeto ambicioso que visa ao aumento 
expressivo da expressão militar do poder nacional, por 
meio de um sistema de apoio de fogo de longo alcance e 
elevada precisão 

C&T/Moderniza
ção material 

RECOp 

A Recuperação da Capacidade Operacional (RECOp), 
objetiva recompor a capacidade técnica e operativa dos 
MEM em uso, por meio de recuperação do material 
existente, por aquisição de novos meios ou a combinação 
de ambos. 

C&T/Moderniza
ção material 

Tabela 06 - Análise dos vetores de transformação envolvidos 
 

Fonte: o autor, baseado em dados do PROFORÇA e publicação VERDE-OLIVA. 

 

4.5.4 Isomorfismo institucional 

 

Da observação dos processos de mudança militar dos Exércitos do Chile e 

da Espanha, e de sua comparação com o processo brasileiro, verifica-se que o fator 

de isomorfismo institucional foi o de menor expressão para o Processo de 

Transformação do Exército. 

Embora a terminologia adotada no Processo de Transformação do Exército 

tenha tido clara influência do processo espanhol e, por natural decorrência, do 

modelo da OTAN, o Processo de Transformação do Exército não adotou o modelo 

topdown utilizado pelos membros da aliança atlântica. Pelo contrário, optou por 

manter na integridade a definição de objetivos e a condução do Processo em âmbito 

interno, sem a criação de um “Comando de Transformação” como os países da 

OTAN. 

O fato interessante do isomorfismo institucional do Processo de 

Transformação do Exército foi que o Ejército de Chile, que também buscou como 

modelo de isomorfismo o padrão OTAN, serviu em parte de modelo para o Exército 

Brasileiro, pela conveniência de que a Força chilena havia conduzido 
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autonomamente sua transformación, e foi considerado pelo EME como um modelo 

exitoso que “justificaria” a condução autônoma da mudança militar brasileira, sem o 

risco dos rigores do controle civil.  

 

4.6 CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS 

 

4.6.1 Política externa 

 

Da leitura da PDN, verifica-se que “O Brasil atribui prioridade aos países da 

América do Sul e da África, em especial aos da África Austral e aos de língua 

portuguesa, buscando aprofundar seus laços com esses países.”. (BRASIL, 2005). 

Em igual sentido, a END estipula como diretriz 18 a integração da América do Sul 

(BRASIL, 2012, p.7). 

No entanto, a EBF silencia a respeito de quaisquer medidas ou estratégias 

nesse sentido. Já o Manual de Transformação apresenta em seu Capítulo II 

questionamentos que, à primeira vista, soam contrários aos princípios 

constitucionais destacados, ainda que de forma hipotética (BRASIL, 2010, p.18): 

 
E na América do Sul, que poder de combate poderemos 
empregar , no caso de um conflito entre países vizinhos 
que venha a exigir uma imposição da paz? Qual a conduta a 
adotar em situações em que, à semelhança do Haiti, abram-se 
espaços para a presença de países extracontinentais em nosso 
entorno? Que alternativas teremos para estabilizar situações 
– hipotéticas, mas não impossíveis – de guerra civil ou de 
recrudescimento da narcoguerrilha, em países 
amazônicos, potencialmente causadoras de fluxos de 
refugiados para o interior do território brasileiro? 
 

Sem grifos no original. 

Ao abordar a integração latinoamericana, o Manual de Transformação 

novamente aparenta conotação intervencionista: 

 
Na América do Sul, enfatizar a cooperação com os exércitos 
vizinhos e, a partir dessa aproximação, auxiliá-los na 
superação de suas dificuldades e no aumento da capacidade 
de influir na estabilidade interna de seus países. 
 

Não grifado no original. 

Do exposto, extrai-se a parcial dissociação entre o Projeto de Força e os 

princípios jurídicos norteadores da política externa brasileira. 
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4.6.2 O SISFRON 
 

Por definição o SISFRON é o PEE que visa ao monitoramento, controle e 

atuação nas fronteiras terrestres, contribuindo para a inviolabilidade do território 

nacional, redução de ilícitos transfronteiriços, e fortalecimento da interoperabilidade 

tanto com agências nacionais quanto com países limítrofes. 

 As atividades de monitoramento e controle prevêem a vigilância e 

identificação da violação da fronteira por elementos hostis, e a atuação, pelas tropas 

da FFron e/ou da FAE. 

Dessa condição, resta o questionamento sobre a definição dos elementos 

hostis. Do trecho da definição que prevê a redução de ilícitos transfronteiriços, é 

possível depreender que se tratem de criminosos que transponham a fronteira 

nacional de maneira ilícita, para fins de cometimento de crimes em território 

brasileiro. Esse entendimento é corroborado pelo PROFORÇA (BRASIL, 2010, p.10) 

e pela EBF, que evocam a cooperação regional e a dissuasão extrarregional como 

princípios, deixando claro que o posicionamento da Força é de que as ameaças 

mais prováveis são oriundas de fora do subcontinente sulamericano. 

Do exposto, formula-se o seguinte questionamento: o SISFRON é voltado 

para a vigilância e guarda das fronteiras, ou para a defesa externa? A despeito de 

sua dualidade, i.e., sua possibilidade de ser empregado tanto para uma quanto para 

outra missão, o estabelecimento do SISFRON, o posicionamento do PROFORÇA, e 

a articulação de tropas na fronteira prevista na END, são contraditórias entre si. Se a 

finalidade da articulação na fronteira – e por extensão do SISFRON – for a defesa 

externa, sua existência se contradiz com a Política Externa Brasileira de cooperação 

na América do Sul, e do PROFORÇA, de cooperação militar regional. Se o 

SISFRON é voltado para a vigilância e guarda da fronteira, o Exército está 

usurpando funções constitucionais da Polícia Federal: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
(...) 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
(...)  
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 
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fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas 
de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras (BRASIL, 1988) 
 

Ainda que a Lei Complementar no 136, de 25 de agosto de 2010, estabeleça 

como missão das Forças Armadas a atuação na faixa de fronteira para coibir delitos 

transfronteiriços e ambientais (BRASIL, 2010), a função precípua de polícia de 

fronteira é da Polícia Federal. 

Em entrevista com o Gen Villas Bôas, a referida autoridade corroborou com 

a situação contraditória da articulação das F Fron com relação às fronteiras. 

O conflito positivo de competências mostrado acima é um aspecto digno de 

atenção da Força, para fins de pacificação das tropas da F Fron envolvidas nas 

atividades afetas ao SISFRON, sob risco de deslegitimação de ações da Força no 

exercício de um de seus projetos estratégicos.  
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5 CONCLUSÃO 

 
“Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, 
porque semelhante remendo rompe o vestido, e faz-se maior a 
rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás 
rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres 
estragam-se; mas deita-se vinho novo em odres novos, e 
assim ambos se conservam”. (Mat, 9.16-17) 

 

De acordo com a presente dissertação, o Processo de Transformação do 

Exército deixou de contemplar a mudança militar que estabeleceu como objetivo, de 

acordo com o modelo teórico traçado pelo próprio Processo de Transformação 

(modelo de Covarrubias). Os fatores cardeais que determinaram a não realização da 

transformação objetivada pelo EB foram identificados, sendo apresentados a seguir. 

 

5.1 FATORES DETERMINANTES PARA OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

5.1.1 Gestão de processos e projetos 

 

A gestão de projetos da Força é reduzida por fatores da cultura institucional, 

com resultados negativos para a condução de projetos. 

A desconsideração das limitações orçamentárias na escolha e inicialização 

de projetos, aliada à clara incapacidade de eleger prioridades dentre os projetos, 

mesmo os projetos considerados estratégicos, acarretaram a adoção inicial de 824 

projetos. 

Evidentemente, a elaboração de projetos é uma forma de planejar, 

diagnosticar e ordenar as ações que se fazem necessárias. No entanto, ao 

estabelecer sete projetos como “estratégicos”, com prioridade sobre os demais, 

porém sem prioridade entre si, em um princípio de “vasos comunicantes”, 

automaticamente um projeto estratégico se torna concorrente imediato dos demais. 

A visão do “efeito borboleta”, embora tenha a boa intenção de fazer evoluir a 

Força como um todo, em termos práticos freia a atuação em áreas mais críticas, 

inviabilizando o estabelecimento de reais prioridades, e impossibilitando a 

diferenciação entre prioridades e urgências.  

Ainda, a cultura altamente segmentada da instituição evidencia a dificuldade 

de se estabelecer unidade de esforços em prol de um projeto de Força em si. Ao 

elencar a necessidade de “vender a ideia” como primeira prioridade do Processo de 
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Transformação do Exército, o Gen Villas Bôas trouxe à tona uma característica da 

cultura institucional bastante prejudicial ao Processo de Transformação do Exército: 

a expressiva resistência a mudanças. 

A resistência a mudanças é ainda mais agravada por conta das estruturas 

“paralelas” existentes dentro da Força, decorrentes em parte da própria estrutura 

organizacional da Força, que há até bem pouco tempo dispunha de três órgãos de 

decisão geral, e mesmo após a correção dessa distorção, possui estruturas de poder 

paralelas entre si, identificadas pelo Gen Villas Bôas quando da primeira tentativa de 

Transformação do Exército, quando os ODS não se engajaram no processo porque 

não haviam sido “diretamente pressionados”. Ao panorama configurado acima, 

some-se a reduzida capacidade de gestão de conhecimento, agravada pela política 

de pessoal que privilegia a movimentação e vivência nacional, em detrimento da 

especialização no exercício de funções. 

O papel insatisfatório do EME nos processos decisórios completa a 

configuração do problema, pois, ao definir os parâmetros do Processo de 

Transformação, uma das preocupações do EME foi “buscar o consenso”, não “indo 

contra a cultura organizacional da Força”. Em um processo gerado internamente na 

própria instituição, e que tem como conditio sine qua non a manutenção estrutural 

existente, é praticamente impossível realizar exitosamente qualquer tipo de 

mudança, não sendo surpresa que o presente estudo tenha concluído que o 

Processo de Transformação do Exército não obteve êxito na implementação da 

mudança com a profundidade desejada. 

 

5.1.2 Ausência de um claro alinhamento entre diretriz política e mudança 

militar 

 

Tomando-se em conta as definições de política e estratégia, é digno de 

destaque o fato de que a END foi elaborada sem a participação do MRE, e sem o 

necessário alinhamento entre a PDN vigente. Em que pese a atual PND ter sido 

aprovada junto à END 2012, a Estratégia Nacional de Defesa atual é tão-somente 

uma atualização da END 2008, tendo sido elaborada antes da PND, evidenciando a 

incoerência da política vir após a estratégia. Dessa incoerência, é possível ressaltar 

o já assinalado minimalismo político relativo à defesa no Brasil. 
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Também é notório o fato de que a gênese e a condução do Processo de 

Transformação do Exército foram eminentemente endógenos à Força, evidenciando 

um grau elevado de autonomia em relação ao planejamento integrado e conjunto 

previsto na Doutrina Militar brasileira. 

Identifica-se que a ausência do alinhamento claro entre a diretriz política e a 

mudança militar seja a conjugação entre os dois fatores arrolados acima. 

É imperioso destacar que a instituição possuiu autocrítica e maturidade 

suficientes para identificar em si mesma a premente necessidade por mudança. A 

autoavaliação de que uma mudança militar se fazia necessária é louvável, e denota 

a seriedade e percepção dos integrantes do Alto Escalão da Instituição. No entanto, 

há que se destacar o trabalho de Mathers, já mencionado na presente dissertação, 

que aponta para a impossibilidade de realizar uma mudança militar plena a partir da 

Força que se pretende mudar. 

Por outro lado, também cabe relembrar Shelton, também mencionado com 

citação no presente trabalho, que aponta para a impropriedade de uma mudança 

militar ser conduzida pelas próprias Forças Armadas, e ao mesmo tempo condiciona 

a preparação adequada de lideranças civis para a condução de mudanças militares. 

Em face do minimalismo político referente à defesa no Brasil, e da situação 

da Força, o Exército optou por conduzir de forma endógena seu Processo de 

Transformação, pois era lícito inferir que, na atual conjuntura, não haveria qualquer 

sensibilização por parte dos dirigentes políticos para a relevância e importância do 

tema. Todavia, um processo inteiramente gerado e conduzido dentro da instituição, 

sem a devida discussão nos fóruns políticos, torna difícil para o Exército “justificar” 

aos olhos do cidadão contribuinte a fundamentação e relevância das necessidades 

de mudança, e suas legítimas aspirações por recursos para concretizar tais 

mudanças. 

Em razão da maneira autônoma com que o Exército vem conduzindo seu 

Processo de Transformação, e na ausência de diretrizes políticas claras e colimadas 

com os objetivos nacionais, emitidas por autoridades civis interessadas e 

conhecedoras do assunto, o Processo de Transformação do Exército fica sujeito à 

tomada de rumos não completamente coincidentes com a expressão política do 

Poder Nacional. 

Do analisado no Processo de Transformação do Exército, não se verificou 

uma “insubmissão” à autoridade civil, ou belicismo. No entanto, dos problemas 
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apresentados em possíveis cenários de emprego da Força, foram vislumbradas 

soluções militares para a solução de situações e problemas políticos, fato óbvio se 

considerado que o planejamento do Processo de Transformação foi elaborado por 

soldados. 

A questão é que a solução militar é uma das alternativas disponíveis para o 

poder político. Se o emprego da expressão militar do poder nacional é contrário aos 

interesses políticos, os dirigentes políticos decidem pela utilização de outros meios. 

Clausewitz alertava que a Guerra jamais poderia ser considerada como algo 

autônomo, mas sempre como instrumento da política (Clausewitz, 2007, p.30). 

Dessa maneira, o poder militar é parte integrante do poder nacional, devendo ser 

empregado em conjunto com as demais expressões de poder. 

Para que isso ocorra, é imperioso que o poder político volte a atenção 

devida e necessária às suas Forças Armadas, e, mediante preparo técnico-cognitivo 

e efetiva atenção ao tema, exerça de facto sua autoridade de direito, e direcione os 

esforços de mudança militar do Exército – e das demais Forças Singulares – em 

conformidade com os objetivos nacionais.  

Por fim, a mudança militar pretendida pelo Processo de Transformação do 

Exército também recebeu – e vem recebendo – a influência negativa da evidente 

valorização das ações subsidiárias em detrimento das missões precípuas das 

Forças Armadas. 

 

5.1.3 Tecnicismo 

 

A percepção de atraso tecnológico da Força, combinada com a crença de 

que a disponibilização plena de recursos para realizar todas as aquisições julgadas 

necessárias seria a solução para o Exército, levam os quadros da instituição a 

demonstrarem uma arraigada valoração da capacidade de meios, ao invés da 

capacidade operativa. Essa aspiração por meios de combate no estado da arte pode 

ser interpretada como força de normas culturais (imitação), e por isomorfismo 

institucional, que levam os integrantes da instituição a buscar possuir materiais 

modernos que os identifiquem com instituições congêneres de outros países tidas 

como referências internacionais. 
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A fundamentação da EBF em projetos e programas baseados em aquisição 

de equipamentos evidenciou essa característica, também destacada pela eleição 

dos PEE, todos baseados em obtenção de MEM. 

É imperioso atestar que o problema não reside na aspiração por MEM 

modernos, pelo contrário. Para o cumprimento de sua missão, o soldado necessita 

possuir os meios, sendo obrigação da nação conferir às suas Forças Armadas os 

melhores meios que seus recursos podem adquirir. Entretanto, a capacidade 

material é sempre decorrente da estrutura de Força, a qual é montada com base 

nas necessidades de segurança e defesa da nação, e nas suas capacidades. Em 

suma, a aquisição de MEM deve sempre derivar da estrutura de Força; jamais 

determiná-la. 

Do exposto, ratifica-se a necessidade de efetivar o planejamento da Força 

baseado em capacidades operativas, abandonando o planejamento por capacidades 

materiais. Para tal, é indispensável a operacionalização do conceito de planejamento 

por capacidades. 

 

5.1.4 Projeções de Força “para o futuro” 

 

Uma das consequências da ineficiência da Força em gerir processos e 

projetos é a solução de continuidade nos planejamentos efetuados, resultando em 

constantes alterações de metas, e estabelecimento de datas futuras como marcos 

de “transformação”. 

Essa tendência ficou claramente evidenciada nos projetos de Força FT 90 e 

FT 2000, quando a construção da “Força do futuro” seria concluída no ano de 2010. 

Emblematicamente, o Processo de Transformação do Exército se iniciou 

oficialmente no ano de 2010, estabelecendo como “meta de transformação” o ano de 

2030. 

Por que os planejamentos nunca são concluídos, e a data para a efetivação 

do “Exército do futuro” sempre é postergada? 

Do apresentado na presente dissertação, infere-se que os motivos sejam os 

apresentados a seguir: 

- Estabelecimento de metas fantásticas, visivelmente dissociadas das 

possibilidades e disponibilidades orçamentárias da Força, e mesmo da realidade 

econômica nacional; 
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- Firme crença de que o “Exército do futuro” somente será alcançado quando 

a Força dispuser de MEM no estado da arte; 

- Forte resistência a mudanças, particularmente no concernente à estrutura 

da Força e sua articulação; 

- Constantes mudanças de prioridades, e mesmo dificuldade de 

estabelecimento de prioridades; 

- Baixa capacidade de gestão de projetos, evidenciada pela verticalidade 

institucional, prejudicando projetos que envolvam transversalidade; 

- Processo de tomada de decisão não institucionalizado, causando 

mudanças de curso por fatores diversos que desconsideram as prioridades e metas 

estabelecidas anteriormente. 

Esses traços da cultura institucional geram planos e projetos de mudança 

que, de partida, têm como premissa a manutenção da estrutura e do status quo da 

Força; visam à aquisição de meios além das reais capacidades econômicas da 

Força e do país; são demasiadamente audaciosos; são impossíveis de implementar 

plenamente com os recursos orçamentários disponibilizados; e são sujeitos a 

mudanças por decisões não institucionalizadas. 

O dito popular de que o Brasil é eternamente o “país do futuro” vem se 

verificando de maneira amarga para os processos de mudança de seu Exército.  

 

5.1.5 Restrições orçamentárias 

 

Em todos os processos de mudança militar estudados na presente 

dissertação, a restrição de recursos orçamentários foi invariavelmente um fator 

mandatório nos planejamentos referentes. 

No caso do Processo de Transformação do Exército, o PROFORÇA arrolou 

a capacidade “Fluxo orçamentário adequado”, visando à manutenção da 

disponibilidade de recursos com estabilidade e previsibilidade. O estabelecimento de 

tal “capacidade” deixa clara a visão de que o orçamento deva se adaptar às 

necessidades da Força, quanto é exatamente o contrário que deve acontecer. 

Essa inversão do ônus da adaptação é estreitamente relacionada à 

percepção de que a restrição orçamentária é o maior – talvez único – óbice à Força 

para sua operacionalidade plena. Trata-se de um traço da cultura institucional 
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incompreensível, se considerada a sua inserção em um Estado democrático de 

direito. 

Reiterando o posicionamento já apresentado, é obrigação da nação prover 

os meios adequados para que suas Forças Armadas cumpram seu dever, e o 

cumprimento dessa obrigação passa por um judicioso equilíbrio entre 

disponibilidades e necessidades. Para isso, é mister conhecer as necessidades de 

segurança e defesa nacionais, e a partir de então, balancear os limitados recursos 

entre as necessidades de defesa e as demais necessidades nacionais, tão 

importantes quanto e, não raro, mais urgentes. E às Forças Armadas, em conjunto 

com a esfera política (leia-se, Ministério da Defesa), cabe assessorar as autoridades 

civis quanto às necessidades, e fazer o melhor uso possível dos recursos 

disponibilizados. 

As disponibilidades nunca serão iguais ou maiores que as necessidades. Já 

passou da hora de aceitar e, efetivamente, adaptar-se a essa realidade. 

 

5.1.6 Manutenção de efetivos e unidades ativas 

 

O item atual guarda estreita relação com o item anterior (restrições 

orçamentárias), uma vez que a Força diagnosticou no Manual de Transformação do 

Exército que a instituição está em processo de entropia, em razão da estiagem 

orçamentária constante. 

Se essa condição foi acertadamente identificada, por que o Exército insiste 

de maneira tão obstinada em manter sua estrutura e articulação atuais, 

desconsiderando a possibilidade de desativação de unidades e, ao contrário, criando 

outras? Por que, ao se basear nos modelos de mudança militar de Chile e Espanha, 

países que adotaram a desativação de unidades, o Exército Brasileiro recusa 

sistematicamente tal recurso? Por que a única solução visualizada como possível 

passa obrigatoriamente pela aquisição de MEM para toda a Força? 

Desde as mudanças arquitetadas no Plano Diretor de 1970, passando pela 

FT 90 e FT 2000, concluindo com o Processo de Transformação do Exército, a 

condição da Força de busca por uma operacionalidade plena sempre foi um fator 

presente. Igualmente, os diagnósticos de unidades mal equipadas, e de 

macrocefalia dos órgãos de direção em detrimento dos Corpos de Tropa foram 

recorrentes. Dessa forma, a racionalização das unidades do Exército, com a 
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desativação de parcela das mesmas, seria uma possível solução para o problema. 

Mais uma vez, questiona-se: por que tal medida não foi sequer considerada? 

Do exposto, a única resposta visualizada é a valorização da presença 

nacional, prevista no Processo de Transformação do Exército, e mesmo na END. Em 

face da manutenção integral da atual articulação da Força, conclui-se que a menção 

a uma “presença ainda que seletiva” é mera retórica. Enquanto a “estratégia da 

presença” possuir status de dogma, pode-se inferir que não haverá mudança militar 

possível, porque ainda que haja aumento do aporte de recursos orçamentários, 

expressiva parcela dos recursos será destinada com gastos de pessoal e de 

manutenção de aquartelamentos. 

 

5.1.7 Serviço militar obrigatório 

 

Existe um curioso paradoxo envolvendo o serviço militar obrigatório e o 

Processo de Transformação do Exército. A Força se posiciona ativamente a favor da 

manutenção da conscrição, alegando que a quantidade de voluntários supera as 

demandas de efetivos de incorporação, sendo assim desnecessária a extinção da 

obrigatoriedade; ao mesmo tempo, a instrução do recruta é apontada como um dos 

maiores óbices à Força, e a presença de soldados conscritos nos Corpos de Tropa é 

levantada como causa de baixa capacidade operacional das unidades. 

A defesa da instituição da conscrição é um valor cultural tão incorporado na 

Força que permite essa contradição. Ao mesmo tempo em que visualiza o ano de 

instrução do recruta como limitação à operacionalidade plena, defende abertamente 

a manutenção da conscrição, por receio de enfrentar baixa disponibilidade de 

recursos humanos para incorporar em suas fileiras, fato ocorrido em outros Exércitos 

que abandonaram a conscrição, como o Exército espanhol. Ressalte-se a 

peculiaridade de que a superioridade numérica de voluntários em relação às 

necessidades da Força deveria dar tranquilidade aos decisores do Exército para 

defender o fim do serviço militar obrigatório. 

Cabe lembrar que a conscrição é determinada por Constituição, tendo sido 

reafirmada na END. 

Sendo o ano de instrução do recruta um problema identificado para a 

operacionalidade da Força, por que medidas de rearticulação e reestruturação não 

foram adotadas para solucionar tal problema? Uma possível solução foi proposta no 
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Plano Diretor de 1970, com modificações no ano de instrução, e na articulação de 

forças de Guarda Territorial, reduzindo a quantidade de militares engajados (que 

seriam vocacionados para o escalão operacional e forças de fronteira) e, em 

consequência, reduzindo custos. 

A resposta para a imutabilidade da atual estrutura possivelmente reside no 

marcante traço cultural de resistência a mudanças. 

 

5.1.8 Busca recorrente por presença nacional e capacidade expedicionária 

 

As estratégias levantadas no Processo de Transformação do Exército - 

presença, dissuasão e projeção de poder – foram reiteradamente evocadas, não só 

no Processo em si, como em seus antecedentes (FT 90/2000 e Plano Diretor de 

1970). Claramente, o efeito militar desejado era a negação do território a um inimigo 

invasor – doutrina defensiva, segundo Posen – e, ao mesmo tempo, possuir meios 

de, se necessário, combater a ameaça, se possível fora do território nacional – 

doutrina ofensiva. 

 Alguns fatores dificultam, e praticamente inviabilizam, a consecução dessa 

doutrina: a ampla dispersão de tropas no território nacional, fruto da “estratégia da 

presença”; a falta crônica de material de dotação; os períodos do ano de instrução 

em que a operacionalidade das OM está reduzida, em razão da formação e 

preparação do recruta; as dimensões continentais do território brasileiro; as 

deficiências de infraestrutura de transportes do território nacional, particularmente 

nos modais ferroviário, aquaviário e marítimo de cabotagem; e a estrutura de Força 

amplamente comprometida com o ano de instrução. 

A insistência na “estratégia da presença”, que será abordada no item 

seguinte, torna custosa a concentração de tropas, mesmo para fins de adestramento 

nível brigada, previsto no programa-padrão de adestramento. Quanto à presença na 

fronteira, evidencia a indefinição da articulação da Força, se é voltada para a 

vigilância da fronteira, em concorrência com a Polícia Federal, ou se é voltada para 

a defesa externa, contrária ao discurso de cooperação militar, e mesmo da política 

externa de aproximação dos países da América do Sul e o estabelecimento de uma 

Comunidade Latina de Nações, prevista na Constituição Federal. 

A capacidade de “projeção de poder”, “geração de força”, ou, em outros 

termos, capacidade expedicionária, não é uma capacidade “nova”, o que 
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necessariamente não significa que a Força já disponha da mesma. Qualquer análise 

ou planejamento mais aprofundado sobre a execução de missões expedicionárias 

envolvendo efetivos ponderáveis (valor igual ou superior a uma brigada), colocado 

em face do atual estado de prontidão da Força, evidenciará que a capacidade 

expedicionária é doutrinariamente prevista, porém está distante da implementação. 

A dissuasão é fruto da efetiva aplicação das estratégias descritas acima. 

Do exposto, infere-se que, nas atuais condições, é inviável para a Força o 

atendimento às três estratégias – presença, dissuasão e projeção de poder – de 

maneira concomitante. Dessa conclusão, fica clara a necessidade de estudar uma 

estrutura de Força adequada, após a seleção de qual(ais) estratégia(s) deverá(ão) 

ser efetivadas, e qual(ais) abandonadas. 

 

5.1.9 Salvacionismo 

 

O salvacionismo leva a Força a se autoimpor encargos que, 

institucionalmente, não lhe são inerentes. Um exemplo clássico é a percepção de 

que a estratégia da presença é impositiva porque o Exército é “a única presença do 

Estado” em expressiva parcela do território nacional. 

Outro exemplo significativo é o desdobramento de tropas na fronteira, e a 

recente implantação do SISFRON. Reitere-se que, se voltado para coibir ilícitos 

transfronteiriços, trata-se se uma concorrência positiva80 com os encargos da Polícia 

Federal. A contribuição do Exército para atuação na fronteira se relaciona 

diretamente a questões de segurança pública, sendo portanto uma atividade 

subsidiária, segundo a legislação vigente81 e segundo o próprio PROFORÇA.  

O outro aspecto do salvacionismo diz respeito ao serviço militar obrigatório, 

já abordado anteriormente. 

Inegavelmente, o papel exercido pelo Exército e demais Forças Singulares 

em regiões ermas como a amazônica é relevante, e mesmo vital para a população 

atendida pelas Forças Armadas. No entanto, não cabe ao Exército o papel de 

substituir o Estado nos locais em que este não se faz presente; cabe ao Estado se 

fazer presente em tais locais. É falacioso o argumento de que, como instituição, o 

                                                 
80

 A expressão “concorrência positiva” foi empregada em seu sentido jurídico, para denotar a 
coincidência de atribuições entre as instituições. 
81

 Art 17A, Lei complementar 117, de 02 de setembro de 2004. 
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Exército faz parte do Estado, uma vez que existem instituições destinadas ao tipo de 

apoio prestado pelas Forças Armadas que, por razões diversas, não exercem seu 

papel. Se o Estado se contentar em possuir instituições que não cumprem o papel a 

que se destinam, e que suas Forças Armadas exerçam as atribuições das mesmas, 

será um Estado extremamente ineficiente, por destinar verbas para instituições que 

não cumprem suas finalidades, e gastando com as Forças Armadas para fins de 

defesa, e esses recursos serem consumidos por outros esforços. 

Historicamente, o Exército se posiciona a serviço da nação brasileira, jamais 

tendo se furtado aos deveres para com a mesma e com o Estado brasileiro. Os 

brasileiros que vivem onde o Exército é a única presença do Estado continuarão a 

contar com a instituição. Todavia, a missão precípua da Força é a defesa da Pátria. 

Quando o Exército considera como pressuposto de seu planejamento o atendimento 

de demandas que outras instituições deveriam cumprir e não o fazem, está 

institucionalizando o desvio de suas atribuições. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Processo de Transformação do Exército foi um claro grito de alerta da 

Força avisando que, da forma como se encontra, não conseguirá cumprir sua 

missão principal de defender a Pátria. Esse mesmo grito de alerta deve ser 

interpretado no sentido que a mudança militar pretendida foi identificada, planejada e 

vem sendo conduzida solitariamente pela própria Força. Embora essa situação 

tenha sido considerada pelo Alto Comando como cômoda, e mesmo desejável, ela 

terminará por inviabilizar a consecução dos objetivos traçados. 

Em duas ocasiões próximas passadas, a Força buscou realizar mudanças 

significativas, para se aproximar, igualar, ou mesmo superar as instituições 

congêneres de outros países. Em nenhuma das ocasiões anteriores, as metas foram 

plenamente atingidas, mesmo na vigência do regime militar em que, em tese, a 

instituição teria maior autonomia e força política para obter suas mudanças. Em 

contrapartida, destaque-se que a mudança prevista em 1970 foi a que mais se 

aproximou das metas traçadas, possivelmente por ter sido estruturada sobre as 

reais possibilidades orçamentárias, e em planejamentos anteriores (Plano de 

reequipamento). Pode-se inferir também que o relativo êxito da mudança do Plano 

Diretor de 1970 decorra da maior colimação entre as esferas política e institucional, 
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posto que o cargo de Ministro de Estado do Exército era acumulado pelo 

Comandante da Força. 

Em síntese, os fatores culturais e a autoimposição da mudança são os 

maiores óbices a serem vencidos para uma mudança militar exitosa. 

Os fatores culturais identificados se encontram fortemente incorporados na 

psique institucional, e vêm freando sistematicamente as tentativas de mudança, 

condenando o Exército a adiar indefinidamente seu planejamento para obter a 

“Força do futuro”. Com determinação, ação de comando e redirecionamentos, crê-se 

que seja possível redirecionar os fatores culturais intervenientes no processo de 

mudança. Para isso, deve-se lembrar que a identificação das vulnerabilidades do 

referido processo que são inerentes à cultura institucional já foram identificados no 

próprio Processo, constituindo um valioso ativo a ser utilizado. 

A autonomia para a mudança é um dos efeitos da baixa priorização política 

dos assuntos de defesa. Em que pese a relativa comodidade de autogerir as 

mudanças pretendidas, o Processo de Transformação dificilmente obterá o êxito 

desejado se a instituição não deixar a “zona de conforto” delimitada pela apatia do 

estamento político, e se engajar na incerteza do planejamento conjunto integrado, 

subordinado de direito e de fato à autoridade civil. Da incerteza, poderão advir 

resultados considerados adversos, como perdas de recursos, influência e 

autonomia. No entanto, ganhar-se-á em clareza de metas a atingir, e – ao menos em 

tese – em sinergia com as demais Forças, e das três Forças com as demais 

expressões do poder nacional. 

Se a busca pela “Força do futuro” continuará a ser a tarefa de Sísifo, não se 

sabe. Contudo, a Força dispõe de meios de se libertar da punição de rolar 

eternamente a pedra montanha acima. 
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